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r<örfattaren till de själf biografiska anteckningar, hvilka

härmed öfverlemnas åt offentligheten, tillhörde den glänsande,

oroliga, på intriger och stämplingar rika tid, som närmast

föregick grundläggandet af vårt nuvarande statsskick — Gu-

staf III:s, Amifelts och Reuterholms dagar.

För den större allmänheten i vår tid torde han förnäm-

ligast vara bekant såsom deltagare i Armfelts och fröken

Kudenskölds intrigspel mot Reuterholm, men härtill in-

skränker sig ej hans betydelse för vår historia. Ehuru han

blott innehade en underordnad plats och sålunda ej kan

räknas till premieraktörerna på den politiska skådebanan,

blef han dock mer än de fleste i tillfälle att lära känna de

hemliga krafter, som drefvo sitt spel under de sista oroliga

åren af Gustaf III:s regeringstid. Den teckning af sitt lif,

som han utarbetat på sin ålderdom, torde därför — ehuru den

naturligtvis bör begagnas med tilll^örlig kritik, då den, om

också omedvetet, väl liksom andra dylika memoirverk i viss

mån går ut på sin författares rättfärdigande — kunna blifva

af nytta för den historiska forskningen rörande detta tide-

hvarf, hälst den samma, oaktadt betydliga samlingar gingo

förlorade för författaren genom hans fall under förmyndare-

xegeringen, dock delvis synes hvila på med de skildrade

händelserna samtida anteckningar och bref.

Då dessutom arbetet bär vitne om en ej ringa stili-

stisk förmåga, som författaren genom studier och träget bruk
Elaenströms Anteckningar. \
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af pennan i hög grad hade uppöfvat, torde det samma äfven

hos andra än egentliga fackmän kunna uppväcka intresse.

Ekuru arbetet själft utgör en teckning af författarens

lefnad, meddela vi dock här till orientering för läsaren några

biografiska notiser liksom några upplysningar om vissa af

de politiska förhållanden, som i lefnadsteckningen beröras.

Johan Albrekt^ Ehrenström föddes den 28 augusti 1762

i Helsingfors. Slägten härstammade från en häradshöfding Nils

Ströman eller Strömer (J. A. Ehrenströms farfaders far), hvil-

ken under Karl XI:s krig i spetsen för en uppbådad bondehär

tillbakaslog ett anfall af danskarne mot den småländska ku-

sten och sedermera adlades under namnet Ehrenström. Fa-

dern, Nils Albrekt Ehrenström, var vid sonens födelse under-

löjtnant vid artilleriet och dog såsom kommendant på Vax-

holms fästning 1799. Modern, Kristina Katarina Sederholm,

var dotter till Erik Sederholm, hvilken såsom kammartjänare-

medföljde fältprosten Göran Nordberg på Karl XII:s fälttåg,^

tillfångatogs vid Pultava och efter hemkomsten erhöll eti

tullbesökaresyssla i Helsingfors. Från honom härstammar

den Sederholmska slägten, hvaraf ännu både i Finland och

Sverige fortlefva ansedda grenar.

De 23 första åren af sin lefnad tillbrngte Ehrenström i

Finland, där han, tidigt egnande sig åt faderns yrke, vid 17 :

års ålder blef anstäld såsom konduktör vid fortifikationen.

Redan under dessa sina första ungdomsår kom han i beröring-

med de politiska strömningar, som upprörde tiden. Det var

nu som Gustaf III börjat förlora sin folkynnest och i syn-

nerhet från adelns sida blef utsatt för en häftig opposition.

Till detta förhållande bar konungen till en del själf skulden.

' Så skrifves namnet i Anrep: »Svenska adelns ättartaflor» och i

Biografiskt Lexikon. I själfbiografien förekomma omväxlande Albrekt

och Albert.
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Hans slöseri, hans oberäknelighet, hans vidtsväfvande krigs-

planer, hans benägenhet för ett personligt och med ett kon-

stitutionelt samhällsskick föga öfverensstämmande regerings-

sätt samt hans sträfvan att förvandla den svenska adeln till

en hofadel oroade och uppretade icke utan grund många akt-

ningsvärda och fosterlandsälskande medlemmar af detta stånd.

Men i denna opposition voro äfven andra krafter verksamma.

Här liksom i det öfriga Europa hade ungdomen, och ej

minst den adliga, hängifvit sig åt läsningen af de franska

upplysningsfilosofernas och särskildt Rousseaus skrifter. Man

svärmade — i teorien — för jämlikhet, ehuru man kanske i

praxis var den stoltaste aristokrat, och utan att egentligen

förstå hvad saken innebar, tog man till godo Rousseaus sam-

hällsomstörtande läror; att klandra styrelsen blef en modesak,

ett medel att visa det man var en »själfständig och upplyst

medborgare». Andra, som äfven i frihetens namn angrepo

konungen, menade i själfva verket med frihet blott det

genom 1772 års revolution tillintetgjorda korruptionsväsendet

och adliga partiväldet eller leddes af sårad fåfänga eller

ärelystnad, och så hade de osunda förhållandena under Fri-

hetstiden förvildat de politiska begreppen, att många af dessa

»patrioter» ej drogo i betänkande att söka ett stöd för sina

planer hos Rysslands själfherskarinna. Tillika utspriddes

om konungens person det gemenaste förtal, och dessa rykten

mottogos med begärlighet af de missnöjde. I Finland antog

denna adliga opposition i synnerhet en farlig och betänklig

karaktär och fann slutligen sitt utbrott i Anjalaförbundets

nesliga dåd. Själen i dessa finska stämplingar var den sorg-

ligt ryktbare Göran Magnus Sprengtporten. Denne, utan

tvifvel en af tidens märkligaste personligheter, var rikt utrustad

både till förståndet och viljan, var en organisatör af första

ordningen och egde en ovanlig förmåga att vinna och leda
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människors sinnen. Till en början använde han dessa egen-

skaper till sitt fäderneslands bästa. Under sin äldre broder

Jakob medverkade han kraftigt till den del af 1772 års re-

volution, hvars skådeplats var Finland, och då han 1775 af

konungen utnämts till chef för Savolaksbrigaden, utöfvade

han en storartad och gagnelig verksamhet för ordnandet af

de finska gränsprovinsernas försvarsväsende samt förvärfvade

härigenom i denna landsända en talrik krets af hängifna be-

undrare, särdeles bland de yngre adliga officerarne. Redan

nu började dock hans misstänksamma och oroliga lynne göra

sig gällande, och då han under en utrikes resa, som han

1779 företog på offentligt uppdrag, ej erhöll så stort under-

stöd, som hans vidlyftiga lefnadssätt kräfde, och konungen

beviljade hans i förargelsen häröfver ingifna afskedsansökan,

fattade han till Gustaf III ett oförsonligt hat och beslöt för

att hämnas och för att tillfredsställa sin gränslösa hersklystnad

att med Rysslands tillhjälp lösslita Finland från Sverige.

Sedan han. återkommit till Finland 1781, började han sina

stämplingar i detta syfte, men torde dock ej fullständigt

Ijx-kats A'inna för sina planer mer än ett obetydligt antal

adelsmän. Får man tro Ehrenström, hafva likväl dessa sträf-

vanden ej alldeles Ijlifvit utan inflvtande äfven på vidsträck-

tare kretsar; i synnerhet synes man hafva verkat för målet

genom att underblåsa missnöjet mot konungens person, och

sannolikt var den på 1780-talet stiftade s. k. Valhalls-orden,

bestående af unge adelsmän och ledd af Sprengtportens svurne

anhängare, kaptenen Anders Johan Jägerhorn, afsedd att i

sinom tid verka för realiserandet af Sprengtportens afsigter.

I denna orden upptogs den unge Ehrenström, hvilken

\id denna tid såsom ifrig beundrare af den moderna upp-

lysningsliteraturen var uppfyld af antikouungska tänkesätt,

och hans lefnadsteckning innehåller åtskilliga intressanta upp-



lysningar om ordens verksamhet och de idéströmningar, som

i den funno ett uttryck. Ännu närmare härden för denna

riktning kom Ehrenström, då han 1785 begaf sig till Stock-

holm, där han ämnade söka inträde på den diplomatiska

banan, och i l^örjan af det följande året anstäldes såsom

extra ordinarie kanslist i kanslikollegium. Här kom han

nämligen i närmare personlig beröring med Sprengtporten,

som efter att under en resa till Holland hafva trädt i under-

handling med Ryssland om sina planer, nu infunnit sig i

Sverige för att bevista 178(3 års riksdag, och då Sprengt-

porten öfver Finland afreste till Ryssland, i hvars tjänst han

nu öppet öfvergick, åtföljdes han på färden af Ehrenström.

Denna resa utgör en egendomlig episod i Ehrenströms lefnad

och har kommit hans karaktär att framstå i en tvetydig dager.

Efter hemkomsten 1787 inlemnade han nämligen till Gustaf Hl

en berättelse, hvari han förklarade, att han rest med Sprengt

porten endast och allenast för att att till konungens och ri-

kets fördel upptäcka de medel, som Sprengtporten ämnade

begagna för att utföra sin plan att skilja Finland från Sverige,

och på grund häraf har man sagt, att Ehrenström på konun-

gens befallning medföljt såsom spion. I lefnadsteckningen

lemnar emellertid Ehrenström en annan förklaring öfver sitt

handlingssätt, nämligen att han, mottaglig som han var för

ett dylikt inflytande genom den riktning han erhållit i Fin-

land, nu blifvit helt och hållet intagen af Sprengtportens tju-

sarförmåga, att han på dennes inbjudning rest med till Fin-

land samt därefter af honom låtit locka sig att utan permission

medfölja till Ryssland, att han under denna resa kommit till

insigt både om de mörkare sidorna af Sprengtportens karak-

tär och om det brottsliga i hans planer, att han endast med

svårighet lyckats komma ur hans våld och återvända hem,

att han efter hemkomsten velat verka i öfverenstämmelse med
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dessa sina nya åsigter, men därvid, af fruktan för att konun-

gens misshag skulle drabba honom for hans förra förhållande,

i den berättelse, som konungen affordrade honom, pådiktat sig

sjalf, att han medföljt Sprengtporten såsom spion. Hvilken-

dera af dessa förklaringar är den riktiga, är naturligtvis svårt

att med full visshet afgöra, då båda grunda sig på Ehrenströms

egen utsago, men visserligen förefaller den senare sannolikare

och naturligare. Att Ehrenström företagit resan på konun-

gens uppdrag synes otroligt, då han i en till denne afgifven

berättelse säger, att han själfmant åtagit sig att skaffa

underrättelse om Sprengtporten s planer, och uttalar sin oro

öfver, att den tillbakadragenhet han i och för sin spiontjänst

måst iakttaga mot den svenska beskickningen i Ryssland skulle

illa uttydas. ^ Att han utan konungens befallning skulle af

egen drift åtagit sig ett så tvetydigt och farligt uppdrag, är åter

svårt att antaga om en yngling som nyss kommit till hufvud-

staden för att där söka sin lycka, och åtminstone i en punkt

äro vi i tillfälle att kontrollera det hans i lefnadsteckningen

lemnade framställning af förhållandet tiU Sprengtporten är

sanningsenlig. I lefnadsteckningen omtalas nämligen, att

Sprengtporten i Kiew tvingade Ehrenström att utlemna sina

' "Berättelse om hvad som hitintills blifvit gjor[d]t vid planen

att afsöndra storfurstendömet Finnland från Sverige» i Gust. Sami.

i Upsala universitets bibliotek. Denna berättelse synes ej, såsom K. K.

Tigerstedt antager (G. M. Sprengtporten IV Finsk Tidskrift 1878, s. 11).

kunna vara den samma, som Ehrenström afgaf till konungen kort efter

sin hemkomst 1787, ty en berättelsen åtföljande »promemoria» är daterad

den 3 januari 1789 och i denna säges att ifrågavarande berättelse ej

egentligen var uppsatt för konungens räkning. Häraf följer emellertid

å andra sidan, att den kan vara författad tidigare än 1789. Uppgiften

i Biogr. Lex. N. F. III s. 365, att den var från sept. 1788. är således

ej häller riktig. Möjligen inlemnades den med anledning af den

audiens, som Ehrenström vintern 1789 hade hos konungen (se lefnads-

teckningen). Det i texten åberopade stället i berättelsen meddelas af

Tigerstedt a. st. sid. 10 n. 2.



papper samt att bland dessa förekommit flere mindre fördel-

aktiga uttalanden om Sprengtporten, och nu är förhållandet, att

bland de sprengtportenska papperen i Helsingfors finnes en

uppsats af Sprengtportens hand, som utgör ett slags svar på

dessa Ehrenströms anmärkningar, men hvaraf denne ej sj^nes

hafva fått del. * Det må emellertid förhålla sig huru som

hälst med Ehrenströms afsigt med denna resa, så blef han

dock därigenom i stånd att meddela synnerligt intressanta

upplysningar om Sprengtportens person och planer.

Efter återkomsten började ett nytt skede af Ehrenströms

lif. Han var nu helt och hållet konungens man, och om han

förut varit djupt invigd i de planer som på vissa håll smiddes

mot konungen, blef han nu i tillfälle att på nära håll följa

dennes egen verksamhet. Sedan han på Gustafs befallning

företagit resor till Östersjöprovinserna och Preussen bl. a. för

att med anledning af det tillämnade kriget mot Ryssland ut-

forska sinnesstämningen i dessa länder, utnämdes han 1788

till andre sekreterare vid kabinettet för utrikesbrefväxlingen

och fick i denna egenskap åtfölja högqvarteret under 1788,

1789 och 1790 års minnesrika fälttåg. Följande året med-

följde han äfven konungen till Aachen och syntes nu hafva

att vänta en lysande bana, då Gustaf III:s mord tillintetgjorde

hans förhoppningar. Af missnöje med den nya styrelsen

tog han afsked från sin sekreterarebefattning samt slog sig

ned på landtgården Djurö i närheten af Stockholm, och

här var det som han inlät sig på den ödesdigra brefväx-

lingen med Armfelt. Efter dennas upptäckt dömdes han

att mista gods, ära och adelskap, att stå i halsjärn och att

halshuggas. Den 23 September 1794 egde schavotteringen

Tum, men på afrättsplatsen benådades han från dödsstraffet,

K K. Tigerstedt. a. st. sid. 6 o. föLj.
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livarefter han i stället insattes på Karlstens lastning. Sedan

Gustaf IV Adolf blifvit myndig, förflyttades han i dee. 179(>

till Vaxholm, där fadern var kommendant, samt erhöll 1799

tillåtelse att vistas på Djurö, men först 1800 återfick han

ära och adelskap. Han begaf sig nu på utrikes resor, erhöll

efter 1809 års statshvälfning titel af regeringsråd, men flyttade

dock 1811 till Helsingfors, till hvars ombyggnad efter en

förödande brand han verksamt bidrog såsom ordförande i

den kejserliga byggnadskommissionen. 1814 erhöll han titel

af kejserligt verkligt statsråd och gifte sig 1820 med Hedvig

Katarina Lagerborg, med hvilken han hade sonen Alexander

Heribert, som ingick i rysk krigstjänst. 8jälf afled han deix

15 april 1847 vid 85 års ålder.

Efter Ehrenströms död öfverlemnades till Upsala uni-

versitet under läsåret 1847— 8 en kista med följande påskrift:

»Denna kista innehåller framlidne Stats-Rådets J. Albert Eh-

renströms memoirer, anteckningar, brefvexling m. m., hvilka

handlingar enligt hans förordnande öfverlemnas såsom gåfva

till Upsala universitet. Kistan får ej öppnas förr än den 15>

April 1872, livarefter memoirerna kunna till trycket befordras.»

Sedan depositionen på den utsatta tiden blifvit öppnad,,

och Bibliotekarien vid Upsala universitets bibliotek Herr C,

G. StyfFe träffat öfverenskommelse med Bokförläggaren Herr

W. Schultz om memoirernas befordrande till trycket, har be-

styret med deras redigerande öfverlemnats åt undertecknad.

Den grundsats, som jag vid detta uppdrags fullgörande följt,,

har varit att söka utgifva verket med diplomatisk noggrannhet.

Sålunda har i allmänhet * författarens ortografi bibehållits, eme-

' Endast alt för stötande inkonsekvenser och skriffel hafva rättat*.
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dan en modernisering däraf ej rätt synts öfverensstämma med

arbetets hela språkliga turnyr, och ortografien däri dock ej är

sådan, att den bör göra framställningen onjutbar; destycken,

som äro skrifna på franska, hafva i texten återgifvits på

samma språk, men öfversättningar däraf hafva meddelats i

noter. Endast med afseende på initialer och interpunktion

har en normalisering egt rum. För att arbetet måtte vinna

mera öfverskådlighet, har det indelats i kapitel och dessa

försetts med innehållsförteckningar.

Till sist är det mig en kär pligt att betyga Herr Biblio-

tekarien Styfle min tacksamhet för den välvilja, hvarmed han

gått mig till hända med råd och upplysningar.

Upsala den 16 januari 1882.

S. J. Boéthius.





Anteckningar rörande min lefnad.

Första afdelningen (1762—93).

Första Kapitlet.

Familjeförhållanden. — Barndoms- och ungdomsåren. — Första

bekantskapen med G. A. Eeuterholm. — Valhalls-orden. — Ehrenström

lemnar Finland och bosätter sig i Stockholm.

Efter att Lafva uppnätt en ålder af fylda 65 år och

dragit mig tillbaka från alla publique befattningar öfverskådar

jag den stormiga ban jag tillryggalagt. Den har varit ut-

märkt af sällsamma skiften, af mycken framgång och förfår-

liga olyckor; den har haft sammanhang med en del af min

tids stora händelser, och varit rik på vedermälen af Försy-

nens hulda omvårdnad. Då jag nu begagnar min vundna

ledighet att, innan jag nedstiger i grafven, uppteckna hvad

mitt minne qvarhållit af min lefnads öden, sker det icke i

förhoppning, att, sedan jag icke mera är till, genom dessa

anteckningar rörande en enskild man vinna en allmännare

upmärksamhet, utan endast för att tjena till uplysning för

min enda son, om han kommer till manlig ålder, till var-

ning för de fel, jag begått och som jag icke vill fördölja, till

upmuntran att under lifvets motgångar aldrig misströsta om
den Alsmägtiges beskydd samt till lärdom att med under-

gifvenhet, i förening med mod och ståndaktighet, l)ära deras

börda.

Ett annat ändamål med denna skrift vore en fåfänga

på en tid, då bokprässarne utgjuta en sådan flod af memoirer

utaf alla slag, och då offentliga och enskilda bibhotequeshyllor

nedtyngas af sådane arbeten; på en tid, då.menskliga sinnet
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hållits i jämn spänning och blifvit våldsamt skakadt af de

mast lorvänande politiska hvälfningar, i jämförelse med hvilka

individuella öden och förhållanden naturligtvis förlora all

betydenhet. Svenska minderårighets-regeringens bedrifter un-

der liaron G. A. Reuterholms öfverstyrelse samt den deraf

beroende ilskefulla förföljelse, för hvilken jag blef ett af de

förnämsta foremålen, försvinna som en punkt vid sidan af

en oändlighet emot de stora händelser, hvilka fylla denna

tidspunkt och komma att genljuda genom seklerne till ti-

dens ända.

Conspirationen emot konung Gustaf III och hans skänd-

liga mord, den franska revolutionen med alla sina ohygglig-

heter, franska konungatronens störtande, Ludvig XVI:s, hans

gemåls och systers afdagatagande, revolutionskriget med alla

sina följder, brytningarne och omskapningarne i nästan alla

Europas stater, Napoleon Buonapartes hastiga upstigande till

en svindelgifvande höjd af magt och ära, samt lians bråd-

stupa fall, alla europeiska magters förenande till det gemen-

samma mål att afskudda det ok, denne eröfrare dem pålagt,

och som de så länge med bäfvan Inu-it: dessa stora verlds-

händelser, hvilka hafva haft ett så djupt inflytande på mensk-

lighetens allmänna och nationers enskilda öden, äga de främsta

anspråken till tänkarens betraktelser och till det närmaste

deltagande. De utplåna hågkomsten af mindre vigtiga till-

dragelser, och baron Reuterholm sjelf, oag-tadt innehafvare

och utöfvare af hela den svenska kungliga magten under

fyra års tid, kan ej med alla sina offer upphinna rygtbar-

heten af Maximilian Robespierre och de Ijlodiga förhärjnin-

garne af hans guillotiner.

Jag är född i Helsingforss den 28 Augusti 17G2, hvilket

år var utmärkt af den revolution som uplyftade kejsarinnan

Catharina II till sjelfherrskarinna på ryska tronen. Min

äldre broder, Xils Fredric, död som commendant i)å W-dT-

bergs fästning efter att i många år hafva varit generalfälttyg-

mästare vid artilleriet, var född 1756. Hela det så kallade
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pommerska kriget, hvilket min sal. fader som artilleriofficer

med heder och distinction bevistade, lag emellan hans födelse-

år och mitt, så att han var sex år äldre än jag. Utom denne

min bror och mig hade min fai' af sitt första gifte fyra

lefvande l>arn, en son, Carl Alexander, hvilken dog i yngre

år 1785 som adjutant vid artilleriet, och 3:ne döttrar, hvaraf

den 3'ngsta genom sin ammas förvållande blef behäftad med

en obotlig sjnkdom, hvilken slutligen angrep hufvuclet.

Vid 8 års ålder hade jag den olyckan att förlora min

mor, som dog i barnsäng efter min yngsta syster. Jag er-

inrar mig henne ofullkomligt, men minnes blott den vördnad

och kärlek hon åtnjöt af sina barn och som hon så högt

förtjenade genom sina dygder och gudsfrugtan; hennes be-

grafning, hvarvid hennes lik Ijeledsagades till sitt hvilorum

af 3 söner, hvaraf den äldste var fjorton och den yngste fyra

år; de bittra tårar jag utgjöt i kyrkan under jordfästningen

samt den fleråriga sorg, hvaraf min far var intagen öfver

förlusten af denna älskade maka. Jag påminner mig ännu

med rörelse huru han njlstan dagligen, hemkommen ifrån

sina trägna tjenstebefattningar, inneslöt sig i sin kammare

för att på knä för hennes säng i böner till Gud, som han

uprigtigt dyrkade, hämta tröst och hugsvalelse i sin bedröf-

velse. Ofta åtföljde jag honom, då han i aftonens mörker

stadnade utanför den port till kyrkogården, nära hvilken min

saliga mor var begrafven, och lämnade utbrott åt sin sorg i

de ömmaste uttryck af saknad och tillgifvenhet, hvarvid jag,

ehuru då ett barn, gret tillika med honom.

På den tiden lefde i Helsingforss en af de vördnads-

värdaste menniskjor, som någonsin hedrat sitt slägte, dåva-

rande capitainen vid artilleriet Fredric Granatenhjelm, född

i Sverige 1708 den 1 Maj, och död i denna stad 1784 d.

13 Dec. vid 76 års ålder. Han hade i Calmar lärt känna

min fiir, hvars föräldrar voro boende på landet icke långt

derifrån, fattat tycke för denne yngling i anseende till hans

flit, sedlighet och religieusa sinnelag, omfattat honom då

med en faderlig välvilja, hvilken fortvarade oafbrutit till

hans lefnads slut så väl emot honom som emot hela hans
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famille. Denne nian var ett föremål för den djupaste akt-

ning af alla, som kände honom, utan skillnad af stånd, ålder

eller kön. Aldrig har man tydligare sett verkan af det

oemotståndliga välde en ren och obefläckad dygd utöfvar

äfven på lastbara menniskjor. I Granatenhjelms närvaro vå-

gade icke lättsinnigheten att uppenbara sig. Gynnad af na-

turen med ett vördnadsbjudande yttre utseende, syntes han

omstrålad af glansen utaf de egenskaper, som utmärkt hans

ädla själ, hvaril)land hans stränga religiosité, obemängd af

hyckleri, samt hans outtröttliga välgörenhet emot fattiga in-

togo främsta rummet. I krig emot rikets fiender hade han

ådagalagt förundransvärda prof af köld och tapperhet i för-

ening med mensklighet. Vid ett tillfälle, då en bataillon

preussare, upstäld bakom palissader, underhöll en liflig eld

emot de svenska troupperna, fick Granatenhjelm befallning att

med sitt l)atteri skjuta ner palissaderne och sedan framrycka

genom öpningen för att med drufhagel aflägsna fienden.

Sedan öpningen var med rundkula tillvägabragt, och han dit

framkommen, fann han den fyld af blesserade fiendtliga sol-

dater, hvilka uphofvo ett jämmerskri, då de sågo sig hotade

att krossas af kanonhjulen. Deras ömkliga belägenhet rörde

honom till den grad, att han genast befaldte halt. Officerarn,

som commenderade under honom, ville oagtadt denna befall-

ning, som han i dåvarande omständigheter ansåg orimlig,

rycka fram med sina canoner; men Granatenhjelm hotade

att träda värjan i honom, om han icke lydde, hvarefter han

satte denna sin värja i munnen och framgick ensam framför

sina laddade canoner och midt under den fiendtliga bataillonens

eld lyfte den ena fiendtliga soldaten efter den andra, höljd af

deras högljudda välsignelser, ifrån öpningen till att göra väg

för canonerna, hvilka icke mera hade någon att skjuta på, så

vida fienden under denna act af välgörenhet skyndesamt re-

tirerat. Flere gånger omtalade han med hvilken hjertfrätande

känsla, han i sin ungdom, med svenska arméen öfverkom-

men till Finland uti kriget med Ryssland i början af 1740-

talet, nödgades åtlyda befallningen att efter den skändliga

capitulationen vid Helsingforss öfverlämna svenska artilleriet
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till ryssarne, som nyttjade dessa samma piécer att vid deras

Te Denm skjuta Victoria. Denne man, de fattiges fader, de

sjukes vårdare, alla nödlidandes tillflygt, som satte sina re-

ligionspligter icke i tomma formler, utan i daglig utöfning,

och som i hela sitt väsende syntes som en från himmelen

på jorden nedstigen engel, var min sal. faders beständiga

rådgifvare, tröstare och ledsagare. Han emottog med välvilja

hans husliga bekymmer och lättade dem med sitt varma

deltagande. Så långt jag minnes tilbaka, förbigick ingen dag

af året, på hvilken min far, utan afseende på väderlek, under-

lät att aflägga sitt besök, som vanligen räckte flera timmar,

hos denne sin vördade vän, hvilken ofta och länge hvarje

gång måste hålla sig vid sängen i anseende till en flygande

gikt, hvaraf han i många år var plågad, och hvilken han

sökte fördela genom idkelig klappning, dels med en hagel-

pung, dels med ett dertill gjor[dJt klappträd. Merendels fick

jag vara min far följagtig på dessa besök, och ehuru mitt

barnsliga begrepp icke kunde fatta vigten af de alfvarsamma

samtal som då föreföllo, hade jag dock en dunkel känsla

deraf, att det var visheten, som flödade från den gamle

mannens läppar.

Två år efter min sal. mors död inträffade 1772 års rege-

mentsförändring. Då såg jag, och sedan aldrig mera, den

namnkunnige öfversten Jacob Magnus Sprengtporten, som
hade updrag att i Finland verkställa denna förändring och

som sedermera dog på Biskopsudden vid Stockholm som af-

skedad general-lieutenant. Han var utrustad med stora ta-

langer och ägde ett ofantligt anseende i sin födelseort Fin-

land, men hans omåttliga äregirighet, hans gränslösa högfärd

och egenkärlek samt den misstänksamhet, som af dem voro

en följd, gjorde lifvet till en tung börda för honom och

föranledde honom till utbrott af en verklig galenskap. Såsom
hörande till Hattpartiet, som då hade undervigten, hade han

beredvilligt åtagit sig att medverka till revolutionen, men blott

i afsigt att rycka magten från sina politiska fiender, Mössorne,

samt med förhoppning att under den unge oerfarne konun-

gen få tillvälla sig förnämsta inflytelsen på styrelseärenderne

;
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men då denna förhoppning feklog, intogs han af det bittraste

hat till konungen, hvilket äfven delades af hans talrika an-

hang i Finland.

Min far, ehuru ifrän sin första ankomst till detta land

beständigt gynnad och brukad af fältmarskalken Ehrensvärd,

som var en af cheferne för Hattpartiet, och ehuru sedermera

äfven med välvilja omfattad utaf en af hufvudmännen för

Mösspartiet, riksrådet Reuterholm, hvars äldste son, som da

var officer vid Bohus läns dragoner och slutligen president

i statscontoiret, i Götha- och AIjo-, samt sist i AVasa hofrätt,

hörde dock icke sjelf till någotdera partiet, utan, som han

plägade säga, till ett tredje, hvilket han kallade : ärlig svensÅ-,

Han ogillade högligen bägge de ömsom rådande partiernas

ytterligheter och såg med fägnad bägges fall och konunga-

magtens stadgande samt aflade villigt jämte sina kamrater

framför den på paradplatseu upstälde artillerie bataillonen

den föreskrifna nya eden ; men vid detta tillfälle framträdde

Granatenhielm med den förklaring för öfverste Sprengtporten,

att, ehuru han af själ och hjerta älskade sin konung och ville

for honom offra lif och blod, tillät hans samvete honom icke

att så obetänksamt bryta en ed, som han gått till konung

och ständer gemensamt, hvarföre han begärde tid till öfver-

läggning med sig sjelf i detta vigtiga ämne. Ögonblicket var

critiskt i anseende till den möjliga A"erkan af ett sådant efter-

döme, gifvet af en sådan man; men Sprengtporten, som per-

sonligen kände Granatenhjelm sedan pommerska kriget och

högaktade honom, redde sig ur denna förlägenhet sålunda,

att han omfamnade honom och yttrade, att, om alla konun-

gens undersåtare tänkte och handlade som Granatenhjelm,

vore ingen ed af nöden, samt att han, i konungens namn,

befriade honom från edens afläggande. Då Sprengtporten,

som vid intagandet af Sveaborg låtit arrestera dervarande

gamle commendanten, generalen baron Björnberg, en ifrig

mössa, och äfven ditlockat genom fänrick Koswa, sedermera

generalen grefve Ankarsvärd, viksrådet Reuterholm, från sin

gård Svedja i Sjundeå socken för att försäkra sig om hans

person, afgick sjöledes från fästningen till Sverige, under
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hvilken färd han uppehölls af motvind, som gaf denne våld-

samme man anledning att svärja icke allenast på vinden,

utan ock på den, som lät den blåsa, var min äldre bror ex-

peditionen följaktig och blef då vid 16 års ålder officer vid

artilleriet samt kort derefter placerad \iå artilleriegarnizonen

i Wisby på Gottland.

Min far var född fattig och hade gift sig med en fattig

flicka, ett steg, som hans gynnare, fältmarskalken Ehrensvärd,

högligen ogillade, men som hade Granatenhjelms bifall. Det

förefaller mig ännu obegripligt, huru min far, med- blotta

inkomsterna af en soubalterns beställning och med den strän-

gaste ledlighet i alla sina åtgärder, kunde utan skuldsättning

underhålla sitt hus, kläda och föda hustru och sedermera sex

barn. Utom tillskott dels af månadtlig så kallad douceur vid

compagnie dispositioner, dels af tractamenten vid Sveaborgs

fästningsbyggnad, såsom föreståndare för den vidlöftiga berg-

sprängningen, skulle sådant hafva varit omöjligt. Alla sina

tjenstebefattningar upfylde han med det största nit, var i

ständig verksamhet och hade, under en 60-årig tjenstetid,

icke en dags permission. De enda förströelser, han lämnade

sig, sökte han i sina barns uppfostran. Hvart enda af dem

lärde han sjelf att läsa, hvartill nyttjades en t3^sk abc-bok,

att skrifva, räkna och att inhämta de första grunderna i

christendomen, historien och geographien. Alla hans samtal

med dem syftade derpå att hos dem inprägla gudsfrugtan,

såsom grunden for all timlig och evig lycksalighet, samt

vördnad och lydnad för konungen. Hans vilkor tillät[o] honom
icke att förskaffa någon af sina söner, alla ämnade till mili-

tairståndet, en akademisk bildning, utan bemödade han sig

endast att bibringa dem, i den mån de upväxte, de för deras

blifvande yrke nödiga kunskaper. Min äldre broder hade

under hans ledning inhämtat sådane fullständigt i artilleri-

vetenskapen och blef en utmärkt skicklig ritare i denna

branche, hvaruti han äfven informerade andre. Längre fram

trädde jag i hans fotspår på samma ban och kunde redan

vid omkring 1272 ^^^ ålder den 22 Febr. 1775 såsom ca-

dett vid artilleriet undergå examen uti bössmästeriet med
Ehrenströms anteckningar. O
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dertill hörande mathematiska grunder. Jag hade dä redan

läst någon tid för cadett adjutanten, sedermera professorn

vid Carlberg, Törngren, en stor mathematicus, och fortsatte

derefter vidare att taga lectioner af honom, ifrån hvilken tid

min bekantskap med dåvarande cornetten vid Nylands dra-

goner och sluthgen generalen grefve Adlercreutz samt hans

broder öfversten daterades, såvida de då äfven voro Törngrens

disciplar. Men under denna läsning försummades helt och

liållet latinska språkets lärande, hvilken försummelse' seder-

mera icke kunde godtgöras. I det franska var icke tillfälle

för mig till mera än att fä explicera några böcker af Tele-

maque för en rådman Bergenfeldt och att inhämta den rätta

prononciationen af en soldat på Sveaborg, vid namn Macdo-

nald, född irländare, men som länge tjenat i Frankrike och

talade språket väl, men utan gramaticalisk kännedom. I

anseende till hans begifvenhet på starka dr^T-ker kunde han

likväl icke länge begagnas. Den visserligen ofullständiga

kännedom, jag derefter förvärfvat af detta språk, har tillkom-

mit genom eget arbete och, hvad som låter otroligt, men är

dock sannt, under en tid af flere år utan tillgång på dic-

tionnaire, emedan min bror bortfört med sig den enda vi

hade. I engelska språket fick jag nyttja en kort tids under-

visning af dåvarande capitainen, sedermera öfversten Starckell,

som med öfverste Lars Jägerhorn och mig explicerade ett

par sånger af Popes Dunciade. Hvad jag derefter lärt af

detta språk likasom af det tyska och något italienska har

varit frugten af egit bemödande.

Om sommaren 1775 gjorde konung Gustaf den III sin

Ericsgata genom Finland. Jag anade icke då, att jag 12 år

derefter skulle komma i ett närmare förhällande till denne

monark, och än mindre att detta förhållande skulle 18 år

derefter gifva anledning till de grufliga olyckor, hvaruti jag

störtades. Men kanske var det af en dunkel aning om dessa

olycksöden som jag, samma dag han afrcste ifrån Helsingforss,

kände mig så betungad af en oförklarlig känsla, att jag, bakom

en vägg på min fars gård och döljande mig för mina syskon

och tjenstefolket, utbrast i en bitter gråt.
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Om hösten samma år trädde min far i ett nytt gifte

med en af dåvarande general en chef i Finland, baron Stac-

kelbergs döttrar, C-hristiana Sophia Magdalena. Det var be-

klagligen icke kärlek, som förorsakade detta beslut, utan

faderlig omvårdnad för moderlösa döttrar, hvilka min far för-

modade skulle för sin bildning vinna vid dettti ägtenskap;

men denna förhoppning uppfyldes icke. Min stjufmor var

af ett hus, der man icke hade något begrepp om en vårdad

barnauppfostran, der misshällighet regerade emellan hennes

föräldrar och der misshushållning och oordning öfverallt her-

skade. De bägge nygifte makarnes lynnen sympathiserade

icke. Min far var 52 år gammal, då han inträdde i detta

gifte, och min stjufmor 35 år. Deraf föddes inom sex år tre

söner, Berndt Otto Nils, nu major vid Götha artillerie och

ridd., Berndt August, afskedad ryttmästare, och Gustaf Adolph,

capitaine vid artilleriet och ridd. samt en dotter, som dog

vid ett års ålder. Dessa egna barns tillkomst och skötsel,

bidrog hos deras mor till ännu mera köld och vanvårdnad

för stjufbarnen och gjorde fådernehuset för dessa så mycket

mindre behagligt, som de, hvilka innerligen älskade sin far,

dagligen sågo, huru djupt bedröfvad han var öfver sin hus-

liga ställning.

För mig medförde denna min fars förbindelse bedröfliga

följder. Hans gamle svärfar fattade för mig en särdeles yn-

nest och fordrade, att jag dagligen skulle vara hos honom,

äta vid hans bord, middag och afton, samt ouphörligen, då

han var ensam, läsa för honom gamla rojnaner och slagdän-

gor, såsom den Asiatiska Banise och dylika snillefoster. I

synnerhet behöfdes denna läsning, då han, efter intagen mid-

dagsmåltid, lade sig till hvila, och då sorlet af läsningen söfde

honom- eller underhöll hans sömn. Som just vid den tiden

min håg för nyttiga kunskapers^ inhämtande började att lif-

ligast väckas, förekom detta förspillande af min tid mig snart

odrägligt, och jag bestormade min far med böner att und-

slippa detta för min framtid så skadliga tvång; men dels till-

bakahölls han af farhåga att misshaga sin svärfar, som var

landets högste befälhafvare, dels ansåg min stjufmor det som
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en stor otacksamhet af mig, att jag ville uphöra med att vara

hennes fars föreläsare, och graden af hennes upplysning med-

gaf icke att inse den för mig upkommande skada af min

dyrbara tids användande på sådant sätt. Det återstod såle-

des icke för mig annat än att begagna nätterna till mina ar-

beten. Min fars gamle vän sedan pommerska kriget, general-

adjutanten af flygeln och chefen för det nyhgen inrättade

finska fältcommissariatet, slutligen president i krigs-collegium,

P. B. Piper, en man af redbart värde och bildad i Frankrike,

der han länge tjenat, efter hvars föreskrift jag lärt mig skrifva,

utan att uphinna hans fullkomlighet deruti, öpnade mig sina

samlingar och tillät mig att derutur afskrifva eller afrita hvad

jag ville. Detta skedde nattetid sedan min far gått till sängs

och vid ljus, hvaraf skenet likväl genom en spricka på dör-

ren inträngde i hans kammare och förmådde honom ofta att

kl. 1 eller 2 om natten upstiga för att befalla mig att in-

taga sängen. Vid denna tid afritade jag på fint postpapper

med cirkel och stift en fullständig svite af ritningar i forte-

fication och fältverk samt illuminerade dem äfven med be-

höriga fårgor och förstår icke, huru jag efter i min ungdom

under flera vintrar sålunda fortsatte arbeten vid ljus kunnat

ända till min nuvarande höga ålder iDibehålla en god S3'n

utan behof af glasögon.

Den efter konungens besök i Finland inrättade finska

recognos[c]erings-corpsen under öfverste Xordencreutz chefskap,

hvilket dock egentligen bestriddes af hans närmaste man, då-

varande majoren vid arméens flotta af Klercker, hvilken var

utgången från fältmarskalken Ehrensvärds skola och dog som
general af infanteriet, samt bestående af tvänne dertill com-

menderade ingeniör-officerare samt af några andra ofiicerare

från arméen, förskaffade mig ett önskligt afbrott frå^ min
tråkiga lecteurs tjenst, emedan jag erliöll tillåtelse att vissa

timmar om dagen på ritkontoiret lära mig militairisk eharte-

ritning, hvarföre jag icke saknade fallenhet. Sysselsatt med
detta för mig nöjsamma arbete och dessemellan med ökande

af mina enskilda samlingar genom flitigt afcopierande af ma-

nuskripter och ritningar samt med läsning af böcker, hvar-



HAN RÅKAR I ONÅD HOS GENERAL STACKELBERG. 11

till jag nu fick tillgång från öfversten (slutligen öfveramiralen)

grefve Ehrensvärds låbliotheque på Sveaborg, som under hans

frånvaro disponerades af lieutenanten (omsider vice-amiralen)

C. O. Cronstedt, lärde jag mig altmera känna tidens oskatt-

bara värde för en yngling och vågade således att först små-

ningom och dernäst alldeles uteblifva från min morfars mid-

dags- och aftonmåltider och således äfven från de outhärd-

liga föreläsningarne. Detta uteblifvande, högligen ogilla[d]t af

min stjufmor, men i hemlighet bifallit af min far, ådrog mig

likväl snart ett förfärligt åskväder. Gubben, beröfvad den di-

straktion min läsning fi^rskaffade honom och oförmögen att

med något alfvarsamt sysselsätta sig, blef knarrig emot sina

närmaste omgifningar, i SN^nnerhet emot dottern Lovisa, som

förestod hans hushållning med den henne egna oordentlighet.

Hon lyckades således att ifrån sig afvända stormen på mig.

En afton, då jag, hemkommen från ritkontoiret, hade framta-

git mina egna påbörjade ritningar för att fullborda dem och

besvarat min stjufmors med otålighet gjorda fråga, hvarföre

jag icke gick till hennes far, sålunda: »Jag måste väl beflita

mig om att lära något för att icke blifva ett okunnigt nöt

i hela min tid,» öfver hvilket svar hon högeligen vredgades,

ankom en betjent från generalen med bevillning att genast in-

ställa mig hos honom. Jag åtlydde den med ett beklämdt

hjerta, och då jag inträdde i gubbens rum, fann jag honom

sittande i soffan med bibeln upslagen på bordet framför sig

och läsande deruti. Hans dotter, friherrinnan Ulrika Wran-

gel, lyftade ögon mot taket af medlidande, då hon blef mig

varse, men hos fröken Lovisa förmärkte jag en mine af till-

fredsställelse. Då jag efter vanligheten gick fram för att kyssa

gubbens hand, drog han den häftigt tillbaka, lade Ijort glas-

ögonen, och började den våldsammaste straffpredikan, inne-

hållande de osanna beskyllningar, att jag under förevändning

att arbeta på ritkontoiret slog dank, tillbringade min tid i

lättja och sysslöshet med föresats att bhfva en odugling,

hvarföre han under de hårdaste uttryck anbefalde mig, icke

i egenskap af min morfar, utan som general en chef, att hvar

morgon, innan jag gick på ritkontoiret, som då var i undra
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våningen af guvernementshuset, hvilket han bebodde, presen-

tera mig för honom och sedan om middagen åter komma
upp samt om aftnarne efter arbetets slut å nyo inställa mig.

Mina under tårar gjorda försäkringar om osannfärdigheten af

de mig gjorda förebråelser afvisades med bitterhet, och mig

anbefaldes att qvarstanna till aftonmåltiden. Att jag under

den samma icke orkade äta, gaf anledning till nya ut])rott

af \Tede. Efter den för mig bedröfliga soupén beordrades i

min närvaro en betjent att följa mig hem såsom arrestant

och noga tillse, att jag verkligen gick dit och icke annorstä-

des. Hemkommen och efter betjentens bortgång, gaf jag luft

åt min smärta öfver ett så orätt\'ist behandlande, hvilket jag

omständligen berättade för min far, anropande hans faderliga

beskydd, som han likväl icke vågade tilldela mig, utan hän-

visade mig suckande till Guds. jNIin stjufmor deremot fann

sin fars beteende ganska rätt^^st och förklarade, att jag genom

mitt ådragit mig hans onåd. Då jag följande dagen . kom
upp till middagen, hvartill mycket främmande voro bjudne,

såsom det nästan dagligen tillgick i det huset, hörde jag fri-

herrinnan "Wrangel och fröken Lovisa i samtal rörande före-

gående dagens händelse, som den förra syntes 1)eklaga, men
den senare deremot skröt deröfver, att hon lagt löJc ^m laxen,

ett uttryck som jag aldrig kunde förglömma. Ifrån denna

tid var min morfars hus for mig ett plågans hemvist. De

vanliga dumma läsningarne måste af mig om aftnarne åter

företagas och fortsattes ofta med gråten i halsen samt alltid

med åhörarens o\dlja. Omsider nalkades min förlossning från

detta träldomsok. Öfverste-lieutenant af Klercker föreslog min

far att låta mig följa med på recognos[c]eringarne följande som-

mar, ett anbud som med största tacksamhet emottogs af ho-

nom och än mera af mig, som derigenom befriades från min

lecteurs tjenst hos den gamle generalen och från fröken Lo-

visas giftiga inflytelse.

Jag var femton år gammal, då jag gjorde min första ut-

flygt från min födelsestad Helsingforss. Den sträckte sig till

staden Borgå och nejden deromkring, der jag bevistade recog-

nos[c]eringarne den första sommaren och småningom vande mig
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vid detta arbete. Denna vana ökades den följande somma-

ren, då öfverste lieutenant af Klercker åter tillät mig att med-

följa som volontair. Följande året 1779 den 27 aug. blef

jag utnämnd till conducteur vid fortification. Jag var då

17 år gammal. Kort derefter anstäldes jag vid recognos[c]e-

ringscorpsen med åtfiiljande fält-tractamente, och som jag der-

jemte förut innehade en under-officerslön vid arméens flotta

med ved och ljuspenningar, så behöfde jag icke längre be-

tunga min far med mitt underhåll, utan kunde nu hyra åt

mig ett eget qvarter i staden och sjelf sörja för alla mina

behof.

De sex år af min lefnad, som följde på mitt utnämnande

till officer, mitt anställande vid recognosceringsverket och mitt

vundna oberoende, eller ifrån och med 1780 till slutet af 1785,

innehöllo fröet till de vigtigaste af mina framtida händelser.

Jag kan ej påminna mig denna tidspunkt utan blandade käns-

lor af tillfredsställelse, saknad och ånger. Af tillfredsställelse

och saknad, emedan denna tid var en af de angenämaste i

min lefnad, i synnerhet sommarmånaderna, då jag i de trak-

ter, som voro mig anvisade att recognoscera, ägde frihet att

välja till min bostad de vackraste och bäst belägna ställen,

då mina sysslosättningar öfverensstämde med mina böjelser

och då jag efter slutade dagsarbeten, eller under rägniga da-

gar kunde begagna mitt medförda förråd af böcker. Jag fann

sjelf min belägenhet afundsvärd och önskade ingen ting högre

än försäkran om dess beständiga fortfarande och vissheten,

att den aldrig kunde mig meddelas, utgjorde mitt enda be-

kymmer. På vackra dagar red jag ut, åtföljd af min vägvi-

sare, klockan 7 eller 8 om morgnarne och recognoscerade

ända till klockan 4 eller 5 på aftnarne, då min gamle Witt-

born vid min hemkomst hade för mig i beredskap en god

middagsmåltid och derefter en god kopp catfé. Sedan upp-

ritade jag min concept-charta med touche, fägnade mig åt ett

rigtigt upfattande af naturen, hvaruti jag tyckte mig vinna

alt större lätthet och färdighet, tog sedermera antingen en

bok att läsa, eller företog en promenade till fots utom den by

der jag bodde, drack thé och lade mig slutligen i min egen
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medhafde säng till hvila. Matvarorne voro den tiden att er-

hålla för ett ofantligen lindrigt pris. Ett fett får, med åter-

lämnande af skinnet, kostade 16 schillingar, och på sin höjd

24. En tjäder 12 styfver, en orre 6, en hjärjje 2. Ett rå-

gadt trädfat med stora svedjelands-smultron också 2 st}i"ver.

De hästar jag nyttjade betalades efter kronoskjuts med 2 schil-

lingar milen. Till dessa utgifter förslogo mina inkomster öfver-

flödigt och lämnade äfven utväg till inköp af böcker, hvaraf

jag hvarje sommar hade med mig 100 å 150 volumer, dels

egna, dels lånade. Jag saknade inga beqvämligheter; mina

effecter, sängsäcken, hvaruti böckerna voro inpackade, bröd-

låren, cofifortarne, kökskärilen, framfördes på tvänne bagage-

kärror. En sommar var jag åtföljd af conducteuren, nu rj-tt-

mästaren baron Hisinger, som ville lära sig att rita chartor,

och tvenne somrar af capitainen vid Nylands dragoner, nu

general-majoren Odert von Essen. Ett år, då jag hade inin

station på ett vackert ställe i Tavastland, fick jag der ett be-

sök af majoren \dd fortifikation, gi-efve Claes Horn, kommande

från Sverige, samt af hans vän, cavalieren hos prinsessan,

baron Leijonhjelm, den förre ett geni, poet, musicus, mathe-

maticus och högst interessant i hela sitt väsende, men som

sedermera hade den olyckan att inlåta sig i anläggningen till

konung Gustaf III:s mord och att dertill medverka; den se-

nare, en förträfflig ungdom, med ett brinnande begär efter

kunskaper, men som fick en förtidig död af en rysk jägare-

kula vid Suttula bro, under retraiten från Högforss den 1

September 1789. Frid vare öfver denne ädle pighngs stoft.

Men om jag, i anseende till hvad anfördt är, har l)illig

anledning att med saknad ihågkomma denna period af min

lefnad, kan jag på andra sidan icke betragta den utan ånger.

Utan fasta grundsatser, utan kännedom af verlden och af

menniskjor, med en alltför liflig bildningskraft, otyglad af ett

moget förnuft, blef jag kastad på villovägar, hvarifrån endast

stora olyckor kunnat återföra mig. Läsningen af Voltaires,

Helvetii, R<aynals, de la Mettries, J. J. Rosseaus med fleres

skrifter rubbade först och främst mina religionsbegrepp, som

ditintills gjort min sällhet, och förledde mig snart till ett otill-
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börligt skämt öfver dessa allvarsamma ämnen. De väckte

också hos mig en republicansk anda, som snart öfvergick till

hat mot monarkiska regeringssätt i allmänhet och af sedan

inträffade omständigheter, som jag skall framlägga, vände sig

emot den regerande monarken i synnerhet. Denna sinnes-

stämning och böjelsen att öfver alt uptäcka och beskratta löj-

ligheten gjorde mig otacksam emot min chef, öfverste af

Klercker en otacksamhet, som jag i senare tider haft tillfälle

att afbedja och godtgöra. Han var verkligen en man af stor

förtjenst, hvilken han i det följande kriget uppenbarade, men

han förekom oss obeslutsam, småagtig, rädd, krypande emot

förmän, uttryckte sig med svårighet, var alltid illa klädd,

utan värdighet i sitt beteende, och hade derjämte det stora

fel i en republicansk ynglings ögon att vara en ifrig royalist.

Jag begick af ungdoms-oförstånd den brottslighet att glömma

hans välgärningar för det nöjet att utpeka och begrina hans

svagheter och detta till den grad, att han en gång upretad,

följde mig från rit-contoiret hem på min kammare för att

göra mig en utmaning,, till hvars antagande jag genast var

färdig, men duellen förhindrades genom min äldre brors mel-

lankomst.

Redan från 1777 hade j:ig blifvit icke allenast bekant,

utan ock intimt lierad med den 3'ngre af baronerne Reuter-

holm, den bekante Gustaf Adolph, som under minderårighe-

ten regerade Sverige. Hans äldre bror, Axel Christian, kände

jag förut, från den tid han liodde i Helsingforss och läste

artilleri-vetenskapen för min far. Vänskapen emellan den

yngre brodern och mig blef snart ganska varm. Han tillskref

mig de ömmaste bref, hvarutaf jag ännu förvarar åtskilliga

och i hvilka jag endast kallas mi7i söta vän, min Albert,

Tiiin egen vän, min egen bästa Albert o. s. v. Under hans

vistande på Svedja besökte jag honom ofta och blef altid

med den största vänskap och förtrolighet emottagen. Jag be-

känner med blygd, att jag verkligen var af honom förtjusad.

Hvad som i synnerhet förförde min oerfarenhet till denna

blinda hängifvelse, var den känslofullhet han visade. Vi

läste tillsammans Arnauds Epreuves de sentiment och greto
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vid historien om Liebman. Vid alla tillfållen paraderade han

med sina ömma känslor, och jag deltog uprigtigt i hans yt-

terliga sorg öfver sin gamla mors, riks-rådinnans död. För-

gäfves sade mig ofta hans cousin Capit. Klick, som kände

både verlden och baronen bättre än jag, att all denna känslo-

fullhet var affecterad. Jag ansåg dessa yttranden som hädel-

ser emot ett lika ömt som misskändt hjerta, hvars hela värde

jag smickrade mig med att hafva fattat. Förgäfves sökte alla

mina öfrige vänner att iiplysa mig om det tvetydiga i denna

unga mannens caractere, om hans gränslösa högfärd, hvaraf

de citerade många löjliga anecdoter, om hans frånstötande

maner emot de af hans slägtingar och öfrige landsmän, som

kommo till Svedja under hans vistande derstädes; jag för-

klarade inom mig al] a dessa berättelser, som voro i allmänt

Omlopp, såsom be^ås dels deraf, att de, som beklagade sig

öfver baronen och kammarherrens beteende emot dem, sak-

nade de egenskaper, hvarigenom de kunde tillvinna sig hans

aktning, dels som bevis af den afund, hvarmed det företräde,

han jiiig lämnade, betraktades, ett företräde som kittlade min

egenkärlek. Min ifver till hans försvar gick så långt, att den

nära föranledt till en duel emellan mig och en af mina trog-

naste vänner. Denne vän var WetterhofF, då lieutenant, men
död som öfverste, en man af mycken qvickhet, förenad med
hederliga tänkesätt. Som han var mycket fattigare än jag,

hade jag tillbjudit honom att på min bekostnad tillbringa

sommaren 1783 hos mig på mina recognosceringar, för att

åtnjuta nöjet af hans umgänge, ett anbud som han med tack-

samhet emottog. Emot slutet af denna sommar voro vi etable-

rade i en by i granskapet af Svedja, der jag ofta aflade mina

besök och återkom altid mera intagen af min förnäme vän.

Capitaine von Essen var då äfven med oss; en gång under

soupén vändes samtalet på baron Reuterholm och öfvergick

till den häftighet emellan Wetterhoff och mig, att vi bägge

rusade upp ifrån bordet, hvar i sin kammare, och drogo våra

värjor, för att mötas i salen. Von Essen lade sig emellan

och lyckades att åtskilja dårarne. Imedlertid sutto taggame

qvar i hjertat hos de bägge vännerne. "Wetterhoff reste föl-
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jande dagen bort till Laxpoja utan att taga afsked af mig.

Han träfilide der vår gemensamme vän Klick, hos hvilken

han fann benägenhet att skänka honom bifall och att ogilla

mig. Från detta ställe skickade han mig ett m3'cket väl skrif-

vet bref för att rättfärdiga sitt upi^förande. Jag jiåminner

mig, ätt han deruti uprepade följande uttryck af J. J. Rous-

seau : Jai hesoin de mhonorer. På detta bref följde ett mycket

kallt svar af mig, och brouilleriet oss emellan fortfor öfver

ett års tid, intill dess Klick lyckades att stifta fred oss emellan.

Min förvillelse i anseende till baron Reuterholm och

min tillgifvenhet för hans person gingo så långt, att de säll-

samma uppträden, som föreföllo efter hans mors död och vid

hennes begrafning, till hvilka jag var vittne, icke mägtade

förminska dem. Den gamla riksrådinnan var visserligen ett

aktningsvärdt fruntimmer, som i sina yttranden röjde mycket

forstånd och kunskaper, och kunde vara nedlåtande utan att

förlora något af sin värdighet; men man förmärkte, att hon

satte ett alltför högt värde på sitt famillenamn Gyllenstjerna,

ehuru hennes mor var en jungfru Carle ; ifrigt omfattade hon

ännu på sina gamla dagar Möss-partiets interresse, för hvilket

parti hennes herre, som hon altid kallade sin aflidne man, stod i

spetsen, och talade med bitterhet om 1772 års revolution

och om den nya sakernas ordning. Det berättades också, att

hon med mycken stränghet utkräfde sina rättigheter af sina

utarmade bönder. Af sina bägge söner älskade hon den yng-

ste mast, och hans tillgifvenhet för henne liknade en dyrkan.

Ingen ting är naturligare än att en son älskar sin mor, i syn-

nerhet när han är ett föremål för hennes ömmaste kärlek,

men efter min sedan vunda erfarenhet af baron Reuterholms

lynne är det mig tillåtet att tro, att han i hennes person

mast älskade namnet Gyllenstjerna. Hon hade redan kom-

mit till den ålder, då hon efter naturens obevekliga lagar

skulle dö, och hennes frånfälle förebådades af en långvarig

sjukdom, hvilken tillräckligen förberedde på hennes hädan-

fård. Icke dessmindre gjorde tidningen om hennes död ett

sådant intryck på hennes yngste son, som då var i Stock-

holm, att det väckte dels ett varmt deltagande hos känslo-
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fulla personer, dels misstankar om öfverdrift och affectation

hos mera likgiltige betraktare. Af de förra utmärkte sig grefve

Joh. Gabr. Oxenstjerna genom sin vackra epitre till baron

Reuterholm, införd i 5:te delen af hans arbeten, pag. 468,

hvilken baronen genast lät "tr5'^eka och utdela. Till de senare

hörde större delen af baronens öfriga bekantskaper. Han vi-

sade för dem alla dagliga scener af convulsioner, rop, tårar

och suckar, afvisade all tröst, men sökte den sjelf i den hög-

tidliga notifikationen af dödsfallet till konungen, framburen

på en stor lever af tvänne riksens råd, samt sedermera till

drottningen och de öfriga kongl. famillens medlemmar samt

i vidlöftiga anstalter till begrafning af den afledna riksrådin-

nan, som emellertid var bisatt. Ett penningelån upptogs for

att bestrida de stora kostnaderna, hvartill dessa anstalter för-

anledde. Svart kläde till chorets beklädande i Sjundeå kyrka

vid detta tillfälle lånades från kongl. husgerådskammaren,

tilhka med silfverskir att deraf göra festoner; målare syssel-

sattes med förfärdigande af prunkande emblemer öfver den

dödas dygder och egenskaper; 1,000 vaxljus upköptes, o. s. v.

Sedan han genomgått de första paroxysmerna af sin excen-

triska sorg, presenterade han sig på en lever för konungen,

som beklagade sorgen, men sökte lindra hans bedröfvelse med

det yttrande: att han sjelf förlorat en mor och visste vär-

det af en sådan förlust; ett yttrande som mycket missha-

gade baronen, emedan han icke kunde begripa, huru man
kunde jämföra förlusten af drottning Lovisa Ulrika, med den

af hans mor, riksrådinnan Reuterholm. Sedan begaf han sig

till Finland för att bevista den solenna begrafningen. Jag

var då på Svedja hos hans äldre bror, som, underrättad om
dagen för hans ankomst, for honom till mötes. Framkom-

men till huset, blef han nästan vanmägtig och lät släpa sig

ur vagnen upför trappan in i moderns sängkammare, der

han under rop och skrik kastade sig öfver hennes säng. Jag

var i det bredvid varande rummet, och han visste af brodern

att jag var der. Som jag aldrig förut hört ett sådant up-

träde, rörde det mig obeskrifligen. Derefter började han med
tillställningame till begrafningen, hvilka icke voro gjorde efter
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en liten scala. Altaret i kyrkan skulle borttagas, en stor och

hög catafalque i midten af choret uppbyggas, omgifven af py-

ramider, som Ijuro ofvan nämnde emblemer, hvaraf jag nu

blott påminner mig denna; en comet med öfverskrift: En i

Kvart sekel. Sedan alt var färdigt, for han in till Helsing-

forss för att personligen bjuda generalen en chef, grefve Fredrik

Posse, att vid begrafningen, som var utsatt till den 14 Aug.

1783. föra prestafven, hvilket grefven af nyfikenhet att sjelf

se de tillställningar, som blifvit ett allmänt taleämne i denna

del af landet, lofvade, äfvensom han tillät att några kanoner

skulle få utföras för att aflossas vid jordfästningen. Endast

12 personer, utom prestaven eller så många, som fordrades

för att bära kistan ifrån catafalquen ner i grafchoret, blef\'0

bjudne, och deribland jag, v. Essen, capit. Aminoff, (nu grefve

och geheimeråd). Vid mörkrets inbrytande uplystes alléen

från gården till kyrkan med 500 marechaler, sorgvagnarne

åtföljdes af 50 svartklädde bönder, bärande facklor. Vid in-

trädet i kyrkan afsjöngs en psalm, hvarefter hölls en lång

likpredikan, och sedan uplästes ännu längre personalier, for-

fattade af den sörjande yngre sonen (ty den äldres sorg var

längesedan öfverstånden) och i hvilka med stor emphase om-

talades den resignation hvarmed den afledna emottagit under-

rättelsen derom, att en henne tillhörig lastad galeas uppbrun-

nit i Pickala hamn, just då den skulle afsegla till Stockholm.

Då ändtligen liket skulle fl}'ttas från catafalquen ner i graf-

ven, hvar\id • bägge sönerne Ijuro kistan vid hufvudet, inträf-

fade det af andra tillstädesvarande, fastän icke af mig be-

dragne, väntade upträde att personaliernas författare vid in-

trädet i grafchoret och vid åsynen af sin faders der förut

stående likkista med ett högt rop afdånade eller låtsade af-

dåna och blef derifrån, sedan halsduken blifvit öpnad och

ansigtet bestänkt af brodern med luktvatten, buren tillbaka

till sin bänk. Vid återfärden till sorgehuset lät han vid ske-

net af facklor föra sig, såsom halfdöende, till ett i en eklund

nära gården befintligt lusthus, der han intog sängen, öfver-

lämnande åt sin broder att göra les honneurs vid soupén.

Hela denna scene uprörde och skakade mig på det högsta,
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och det var med en stark ovilja, som jag genast förraärkte

och sedermera vidare erfor, att den allmänt beskrattades som

en spelad comedie. Man kunde läsa i grefve Posses ansigts-

' muscler, att han gjorde sig möda att tillbakahålla uttrycken

af åtlöje. Klick berättade mig samma afton, att hans fru,

general baron Carl Armfelts dotter, boende i granskapet på

Laxpajo gård, ett fruntimmer af m3'cken q\dckhet, hade med
sin vän, fröken Blomcreutz (en tid derefter gift med capit.

Jan Anders Jägerhorn) som var på besök hos henne, icke

kunnat emotstå nyfikenheten att bese begrafningsståten och

således förklädda med bindmössor begifvit sig till kyrkan,

der de, bortblandade ibland folkhopen, kunde beskåda alt.

Under väntan på processionens ankomst hade fröken Blom-

creutz, som aldrig sett kammarherren, hvilken under sina

besök i Finland undvek all gemenskap med landets invånare,

frågat fru Klick, huru och af hvad hon skulle igenkänna

honom, och fått till svar, att han vore den som afdånade, då

liket skulle nedbäras i graflavalfvet. Alla de plaisanterier, jag

i detta ämne hörde, tillräknade jag endast hans talrika ovän-

ners elakhet samt brist på öm känsla för medmenniskors h-

dande. Jag kunde till och med icke återbringas till sansning

i detta hänseende af följande omständigheter, som likväl,

om känslan icke qväft mitt förnuft, bort blifva för mig

tillräckligen upplysande. Xägra dagar efter begrafningen, då

jag återkom till Svedja, utbad sig baronen, såsom ett vän-

skapsprof af mig, att jag skulle författa en omständlig l^eskrif-

ning om denna act och om alt hvad dermed ägde gemen-

skap, hvilken han sade sig vilja öfversända till riksmarskal-

ken grefve G.yllenstjerna. Jag förklarade mig villig dertill

och begärde blott af honom, såsom ledning för mitt arbete,

en upsats öfver de detailler, som antingen voro mig obekanta

eller icke nog fästat min upmärksamhet. Denna skickade

han mig i ett ])ref på sex sidor, dat. den 2 September, som

jag ä;inu förvarar. Sedan han i 12 j^uncter uptagit alt hvad

som rörde sjelfva ceremonien ända till dess minsta delar,

yttrar han sig vidare på ett ställe sålunda: ))Z>a min egen

Ehrenström omtalar den ifrån Jlere socknar sammanskockade
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myckenheten åskådare, tror jag det skulle ansenligeu bidraga

att gjöra vår lilla ruse ännu sannolikare, om man tillika ut-

satte namnen uij^å de masqtierade ståndsjjersunerne jemte

sådane små anecdoter därvid om deras äfventyrer den af-

tonen etc, som sujyponerar bekantskap af dem hos läsaren

Min Albrecht lärer finna äfvensom jag, huru väl ett så säll-

synt etourderie förtjenar att eterniseras'». Vidare och altid

med afskriftens noggranna öfverensstänimelse med författarens

orthographie : >^Hvad jag mig endast förbehåller är, att min

egen Albrecht ingalunda må jnnskräncka sin berättelse innom-

den vanliga gräntsen af ett bref En cahier af anecdoter

om den, man älskar, kan ju aldrig vara för stor, och såle-

des blifver vidlöftigheten här just att önska.

Nu har min Albrecht färgorne till hands. Hans goda

smak och lifliga imagination kunna bäst gjöra tillblandnin-

gen däraf, och jag ser förut, att tableaun icke bör förlora

sin m,ästares namn. Min Albrechts egen starka känsla be-

höfver hvarken af en Young eller d'Arnaud låna någodt

till denna målning; dess admiratjon af Liebman och den

dystra scenen vid grafven försäkra m,ig derom tillräckligen.

Här presenterar sig nu en nästan dylik för min Albrecht

att teckna, och en son. dignande under sorgens börda vid

sina föräldrars lik-kistor, måste ju nödvändigt röra hvar

och en, som ännu har far eller mor att mista. Hvarvid,

om min Albrecht också skulle vilja likna sine hieltar i poe-

tique och romanesque situatjoner, beskrifningen af den sombre

Ekhagen i anledning af m,in retraite dit med förmån torde

kunna nyttjas.

Men nog af i detta ämne. Jag har till godbiten giömt

att tacka min egen bästa Albrecht för dess angenäma besök

i förrgårs och att bedja honom snart skäncka mig samma
nöye. Af vårt sidsta samtal var jag så uypjrörd, att masta

delen däraf ännu förekom mig i sömnen. Ett bevis att jag

åtminstone förstår den konsten, att se mina vänner längre,

än jag har dem för ögonen.))

Brefvet slöts på detta sätt: DAdieu! min egen vän . . .

Kom mig så ofta ihug, som jag med lifligaste vänskap täncker
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u})i)å min Albrecht. samt för all tinfj lätt ofts hlifva öfver-

ens att giöra det lika länge.

Jag slutar med dessa kråkfötter, men aldrig att vara

min egen Alhrechts tillgifnaste vän

G. A. Z?.»

'

Vid ett updrag af denna art och vid betragtande af sät-

tet, hvaruppå det gafs, samt af de bekännelser, som sålunda

undföllo baronen och förrådde honom, hade jag tydligen bort

inse, att den role, han spelat af en omåttlig känslosamhet,

var hufvudsakligen beräknad på den verkan den skulle åstad-

komma först här i landet och sedan i Sverige, emedan han

på den tiden icke ägde något annat medel till utmärkelse än

att blifva omtalad som den ömmaste af alla söner; men så

stor var min prevention för honom, att jag icke insåg någon

ting af alt detta, utan upfylde med villighet hans egennyt-

tiga begäran och författade den åstundade berättelsen, för-

modligen alldeles enlig med hans väntan och med hans af-

sigter, emedan han uti ett bref från Svedja af den 32 Sept.

1783 derom yttrade sig sålunda: y>Jag har flere gånger med

öm,maste rörelse läst och återläst den så mästerligen förfat-

tade herättelsen och felicieterar min egen Ehrenström u])'p-

rigtigt till sin lyckliga penna, men ännu mera till så lycke-

liga känslor. Detta vedermäle af Dess goda smak och lätt-

het att arbeta är tillika ett det mast talande af min Al-

hrechts vänskap för mig, och jag skulle visserligen vara född

ganska känslolös, om jag ej därföre hölle honom den full-

komligaste räckning. Men jag tror mig icke hehöfva vidlöf-

tigt derom försäkra, då mitt tänckesätt ey mera hör vara för

min Ehrenström någon gåta. — På denna räckning spar

jag äfven att säga, huru ihugkommen och välkommen han

här är. Det är någodt, som skall hära syn för saga.y)

Jag utbreder mig kanske altför mycket öfver mina ung-

doms relationer med denne baron Reuterholm; men fortsätt-

ningen af denna berättelse skall visa, till hvilken grad af yt-

terlighet denne min tillgifnaste Vän förvandlade sig till min

grymmaste fiende och förföljare. Här vill jag blott i förbi

gående anmärka, att just på samma dagafåret, som han till
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skref mig sistanförde bref, men 11 år senare eller den 22

Sept. 1794 samme Reuterholm, sittande som styrande leda-

mot i hertigen-regentens conseil på Drottningholm, då det hög-

mål, för hvilket jag elfva månader hållits arresterad, skulle

slutligen afgöras, hade så tillstält, att den för honom kry-

pande riks-cancelleren, baron Sparre, öpnade proposition om

straffets skärpande för fröken Rudenskjöld med några par ris

endast för att kunna derefter utsträcka denna skärpning till

sjjö för mig, en proposition som likväl med afsky förkasta-

des af den närvarande hertig Fredrik samt med en ännu större

af riks-drotsen grefve Wachtmeister, h vilken förklarade, att

som de anklagade redan blifvit af Högsta Domstolen dömde

efter lagens yttersta stränghet, ansåg han, om deras straff skulle

än vidare skärpas, sig icke kunna bibehålla det embete han

mnehade; och som hertig Carl äfvenledes icke var förberedd

på den tillämnade handlingen af ilska, till hvilken man ge-

nom öfveraskning ville tillrycka sig hans bifall, så yttrade

han sitt ogillande genom ordet T>Fyj), till följe hvaraf baron

Reuterholms nedriga ])lan i denna del misslyckades.

Men jag återkommer till berättelsen om min förblindelse

för denna baron. En af de orsaker, hvarigenom denna för-

blindelse hos mig, till föga heder för mitt förstånd, under-

hölls, var hans omsorg att framställa sig såsom intimt lierad

med fiere af Sveriges då lefvande stora snillen, såsom gref-

varne Gyllenborg, Joh. Gabr. Oxenstjerna m. fl. samt med

en mängd andre personer, hvilka dels genom deras höga rang

vid svenska hofvet eller i staten, dels genom deras själs eller

hjertas egenskaper voro utmärkte. Dessa förbindelser omgåfvo

baronen i mina ögon med en stor glans. Jag drog af dem

den slutsats, att min vän nödvändigt måste äga ett ännu större

värde än jag sjelf kunde fatta, då han tillvunnit sig sådana

personers vänskap, aktning.och tillgifvenhet. Den redan nämde

epitern af grefve Oxenstjerna till baron Reuterholm vid hans

moders död, bidrog icke litet att stärka mig i denna öfver-

tygelse.

Min vän, som varit någon tid fänrick \dd Vestmanlands

regimente, utan att likväl någonsin göra tjenst, hade varit

Ehrenstrums anteckningar. O
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mycket gynnad af regimentets chef, hertig Fredrik Adolph af

Östergöthland, men sedermera, jag minnes ej rätt af hvilken

anledning, fallit i prinsens ogimst och då lyckats innästla

sig i hertig Carls af Södermanland förtroende genom den ifver

han visade för frimureriet och för alla de mystiska svärme-

rier, till hvilka denne hertig var omåttligt hängifven. På denna

tid påstod lieutenant Ulfkloo sig kunna återfinna fördolda

skatter; secreteraren Björnram från Finland slog på sin lapp-

trumma, framkallade andar genom sina besvärjelser, öpnade

midnattstiden S. Johanni (!) kyrkas lästa dörrar blott medelst

en sådan besvärjelse samt utöfvade sina trollkonster dels

hemma på sin kammare, dels på kyrkogårdarne i nattens mör-

ker, vid hvilka upträden hertigen med sina förtrogne, alla ut-

rustade med en stark tro, voro närvarande. Baron Reuter-

holm hade hunnit upp till en hög ståndpunkt i frimureriet,

och bemödade sig länge att förmå mig till inträde i denna

orden, der han försäkrade att jag snart skulle göra mycken

lycka. Han visade mig den fullmagt, hvarmed han af her-

tigen var försedd att utan receptionsafgifter, hvilka voro större

än mina tillgångar medgåfvo att erlägga, intaga ledamöter

och upphöja dem ända till den skottska graden, samt erbjöd

sig att, till min fördel, begagna denna rättighet ; men oaktadt

all min eftergifvenhet för hans vilja, förblef jag dock orygg-

1ig i mitt nekande, så vida min far, visserligen icke på goda

grunder, hade fattat obenägenhet för detta samfund samt ytt-

rat sin önskan, att hans söner, ^m de älskade honom, icke

skulle inträda deruti, och som jag icke ville misshaga honom,

afslog jag det mig gjorda tilll)udet.

Mitt förtroliga samband med baron G. A. Reuterholm

bidrog också kraftigt att underhålla den hos mig redan grund-

lagda oviljan emot konungen, om hvilken han altid yttrade

ett ofördelagtigt omdöme och anförde en myckenhet anekdo-

ter, syftande att nedsätta och förlöjliga hans person. Häruti

understöddes han ifrigt af sin äldre broder Axel, hvilken oag-

tadt all sin egen oduglighet och caracterslöshet var likasom

brodern intagen af alla det gamla Mösspartiets grundsatser

samt af ett lågande hat till den bestående regeringen.
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Men niimde ovilja skulle ännu få nya driflQädrar till att

högre updrifvas. Vid recognosceringscorpsen, hvars antal af

unge officerare nu ökades, sedan den safvolaxske blef samman-

slagen med den uti södra Finland och bägge placerade under

öfverstelieutenant af Klerekers chefskap, blef cornetten vid

carelska dragonerne, Jan Anders Jägerhorn anstäld. Denne

unge man hade någon tid på konungens bekostnad njutit

upfostran vid en militair-academie i Berlin, der han väl in-

hämtat kännedom af krigsvetenskapen i allmänhet, men icke

gjort några framsteg i språkkunskap, som var så besynrierli-

gen organiserad, att han ansåg alla mindre detailler såsom

ovärdiga sin uppmärksamhet, hvarföre han ock aldrig kunde

lära sig att skrifva orthographiskt rigtigt eller att rita chartor,

som nu var hans yrke. Deremot sväfvade hans otyglade ima-

gination beständigt i de högre rymderne. Menniskoslägtets

allmänna förädlande, staternas styrande, de djerfvaste och mast

omfattande reformationsplaner, medlen att uppväcka och nära

en sann patriotisk anda utgjorde de beständiga föremålen för

hans betraktelser och samtal. Som han med ett orubbligt

allvar i hela sitt väsende förenade en sträng sedhghet i sitt

upförande, tillvann han sig snart ett oinskränkt förtroende

ibland dem, som omgåfvo honom, och utöfvade på dem en

obestridd inflytelse. Han är ännu for mig en oförklarlig gåta

nämligen i den skepnad som han visade sig vid den tidepunkt

som jag här omtalar. Ehuru genom sina exentriska idéer, sin

originalité och sitt trotsande af antagne bruk och plägseder

berättigad att blifva ett föremål för åtlöjet, lyckades han dock

att undkomma det, och skördade deremot en allmän aktning

af äldre och yngre personer, af förmän likasom af kamrater.

Aldrig har en ung cornett utan förmögenhet, utan fördelarne

af en lysande 1:)örd, af vigtiga slägtskapsrelationer eller af

stora talanger innehaft ett så stort moraliskt välde utan att

nästan sjelf veta deraf och utan att genom ränkor söka att

förskaffa sig detsamma. Han hade i Stockholm varit intagen

i en oi"den, benämd La Constance, för hvilken hoQunkaren

Paykull var stormästare. Yid sin afresa till Finland hade

han ])lifvit befullmyndigad att här i landet, gemensamt med
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en annan ordensledamot, den äldre brodern Reuterholm, up-

rätta en filial-loge. Denna rättighet nyttjade han på det sätt,

att han gjorde sig till stiftare af en helt ny orden, som han

kallade Wallhall, och hvars syfte var aldeles skiljagtigt från

moder-logen. Ibland grundreglerne för denna stiftning var

det en, att endast ridders- och adelsmän kunde uti orden

antagas. Hela inrättningen var i öfrigt sådan, att den uti

sin högsta möjliga utveckling kunde, det få af dess ledamö-

ter anade, blifva af en förvånande vigt och äfven farlig för

staten. Man kan sluta dertill l»lott af följande omständighet.

Sedan ledamöternas antal betydligen ökat si», till 100 och

derutöfver, fördelades de efter finska provinsernas antal i

lika antal commanderier, af h vilka hvart och ett uptog de

ordensbröder, som voro innom detsamma boende, hade sitt

namn efter provinsens vapen, såsom Båten, Leyonet, Björnen

m. m. och till styresman en af den styrande och befallande

drotten (Jägerhorn) utsedd broder under namn af Wallfander,

hvilken det ålåg att till honom flitigt inberätta alla tilldra-

gelser innom hans commanderie, icke allenast så vidt de rörde

orden och dess medlemmar samt dessas handlings- och tänke-

sätt, utan ock sådane. som rörde det allmänna. Följderne af

en sådan föreskrift och af dess noga efterlefnad hade kunnat

blifva oberäkneliga. Men det bör medgifvas, att de icke blefvo

rätt fattade och föresedde af andr(? än drotten sjelf. Imedler-

tid gåfvo ordensgöromålen en nyttig förströelse åt bröderne,

i synnerhet åt de yngre, och afvände dem från de förderfliga

nöjen, åt hvilka unga officerare i garnizoner vanligen öfver-

lemna sig. Corps de gardes-lefnaden, umgänge med lösak-

tiga qvinnor ellei- bevistande af dryckeslag voro för dem

okända tidsfördrif, hvilka också ansågos med föragt. Deras

håg blef rigtad endast emot alfvarsamma föremål, läsning,

sammansättning af tal och afhandlingar samt samtal öfver

moraliska och politiska ämnen. \'id ordens stordagar sam-

lade sig till deras firande ett stort antal bröder från lands-

orterne, och den styrande drotten väckte då en verklig- förun-

dran genom sin kärnfulla vältalighet och genom den värdig-

het, hvarmed han förde ordet, ehuru de mera skarpsynte
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trodde sig i hans beteende upptäcka anlag för despotiska grund-

satser, hvilka beklagligen alt för ofta finnas i förening med

ett visa[d]t nitälskande för friheten. Yid ett af dessa tillfällen

upläste Klick, som hade smak ock literaira kunskaper, ett

vackert tal öfver Engelbrecht, och vid ett annat vågade jag

ett försök till ett äreminne öfver Granatenhjelm. Mitt nit

för orden, hvars andra grad med dess reception jag efter drot-

tens idéer utarbetat, hade förskaffat mig Wallfauderskapet för

cantzli-expeditionen. Jag förde således protokollerna vid or-

dens sammankomster och renskref dem med all den omsorg och

skicklighet, som jag förmådde, besörjde brefväxlingen och

författade matrikeln öfver ordensbröderne, med hvarje broders

sköldemärke, ritadt under namnet. Dessa göromål skötte jag

med en synnerlig förnöjelse, och med en outtröttlig arbet-

samhet.

Hvad jag nu anfördt om detta ordenssällskap är den

vackra sidan af medaillen. Men frånsidan är mindre l)ehag-

1ig, i synnerhet i anseende till mig sjelf. I denna krets da-

nades och underhölls en fiendtlig anda emot regeringen, hvar-

utaf jag, som redan af min läsning blifvit benägen för repu-

blikanska principer, ända till öfvermätt smittades. I synner-

het var konungens personlighet ett ämne för det bittraste

tadel. Han utmålades som en genom sin begärelse för yp-

])ighet och sin osläckliga törst efter nöjen för riket högst

skadlig regent. Man sade, att han väl förstod att dömma öfver

ett spektakel och en hotfest samt kanske att med framgång

sjelf upträda på en theater, men aldeles icke att styra ett land.

Man påstod, att hans caractere var full af flärd och falskhet,

och att han oagtadt sin medfödda svaghet likväl ouphörligt

sträfvade att tillskansa sig ett despotiskt välde med förstö-

rande af nationens ännu qvarvarande fri- och rättigheter. Och

alt detta trodde jag fullt och fast samt kungjorde min vundna

öfvertygelse i tid och otid med en aldeles gränslös oförsigtig-

het. Min chefs varningar hejdade mig icke, emedan de kommo
från en obothg royalist; min fars, öfverste Pipers, major Gra-

natenhjelms faderliga förmaningar blefvo frugtlösa. Jag tyckte,

att sanningen fordrade ofier af välfärd och lif Öfverste Klerc-
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ker, som oagtadt min otacksamhet emot sig ville rädda mig,

proponerade öfverste Ankarsvärd, allmänt känd att vara syn-

nerligen favoriserad af konungen, och som förmodades att stå

i enskild brefväxling med honom, att hafva ett samtal med

mig. Han antog förslaget och kallade mig till sig på Svea-

borg, då han med mycken vänlighet och med åberopande af

sin tillgifvenhet för min far sökte att föreställa mig de faror,

för hvilka jag blottstälde mig genom mitt obetänksamma up-

förande, äfvensom olämpligheten i det praktiska lifvet af de

theoretiska grundsatser, jag så lättsinnigt omftittat och försva-

rade; men jag, som förut förestält mig ändamålet med detta

samtal, hade laddat mig med alla de declamatoriska phraser

och sentencer utur mina favoritförfattare, hvilka kunde tjena

för tillfället, och förklarade slutligen, att jag icke vore född

med det slafsinne, att till och med frugtan för stupstocken

kunde förändra min öfvertygelse. Ankarsvärd slöt samtalet

med yttrande af den förhoppning, att mitt förvärfvande af mera

verlds- och menniskokännedom skulle lättare än hans före-

ställningar verka till förändring af mina tänkesätt; och jag

hämtade sedermera för mina vänner anledning till skryt af

den romerska stolthet, hvarmed jag förfäktat mina patriotiska

grundsatser emot en konungens man, hvilken å sin sida

siikert ansåg mig för en ohjelplig narr och beklagade min

dårskap.

Den bekante majoren Lund, tjenstgörande i Lovisa, hade

genom sin kitslighet råkat i uppenbar fejd med commendan-

ten derstädes, öfversten Garner, hvaraf följde en rättegång,

hvilken slöts med tjenstens förlust för majoren. Upbragt här-

öfver och beröfvad alla andra utvägar till bergning, började

han utgifvandet af en tidningsskrift, hvilken han kallade »Dew

Välsignade Tryckfrihete7iy>, och hvaruti han med en ända till

den tiden i Sverige okänd djerfhet uttryckte de känslor gf

hämd, hvarutaf han lågade icke allenast emot ledamöterne af

general-krigsrätten, som fält honom såsom brottslig emot

subordinationslagarne, utan ock emot konungens egen person,

som stadfästat domen, och hvilken han på alt möjligt sät,t

sökte göra löjlig och förhatlig. Hans styl var icke ren och
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städad, utan merendels lågt burlesque, men han saknade ej

skicklighet att angripa med sarcasmens farliga vapen, med

försåtliga allusioner och med ridiculen. Hans blad lästes med

begärlighet i Finland, der man var benägen att anse honom

sådan som han sjelf framstälde sig, nemligen som ett ofier

för konungens despotisme. Man beprisade hans mod att of-

fentliggöra nationens tänkesätt emot monarken, hvilken han

icke otydligen jemförde med Nero, Caligula och andre Roms

tyranner. Denna giftiga sinnesstämning, redan förut grund-

lagd, spridde sig härigenom än vidare, och jag var icke oskyl-

dig i dess utbredande, så vida jag flitigt samlade, öfversatte

och till införande i dess blad till major Lund, som jag

icke personligen kände, insände sådana stycken ur Helve-

tius, Raynal, J. J. Rousseau, m. fl., hvilka jag tyckte

skulle bäst j^assa efter utgifvarens plan, hvartill jag äfven fo-

gade smärre afhandlingar af egen sammansättning. Mitt hat

emot styrelsen och min republicanska anda utgjöto sig dess-

utom postdagligen i min vidsträckta correspondance med per

söner icke allenast i Finland, utan ock i Sverige. Och livad

som ännu i denna stund är ett ämne för min högsta förun-

dran är, att alla dessa rörelser af våldsamma missnöjen, dessa

talrika l)evis af uproriska tänkesätt ibland Finlands ynglingar

och adelsmän icke ådrogo sig regeringens upmärksamhet och

välförtjenta bestraffande. Det s^mes otroligt, att de konungens

person tillgifne embetsmänfnen] i Finland skulle hafva under-

låtit att uplysa honom om tillståndet i landet. Man förmodade

allmänt, att i synnerhet öfverste Ankarsvärd hade uppdrag

att meddela honom sådane uplysningar, men ingen elak följd

spordes derutaf; brefven gingo obrutne genom postcontoiren,

och vid de under denna tid inträffade stora möten af finska

arméen på Parola malm vid Tavastehus förmärktes att ko-

nungen, som Ijevistade dem, med utmärkt välvilja bemötte

åtskilliga af dem, hvilka mast gjordt sig kände för hatfuUe

tänkesätt emot honom. Antingen detta hans beteende var en

följd af hans mildhet eller af hans politique eller af okun-

nighet om rätta förhållandet ; det tyddes dock, emedan alt

hvad honom rörde skulle misstydas, som ett vittnesbörd af

falskhet eller svaghet.
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Under de är som nu äro i fråga, hördes för första gån-

gen omtalas det orimliga förslaget om Finlands sjelfständig-

het under Rysslands garantie och beskydd. Jag kan icke be-

stämdt uppgifva, om det var helt och hållet framkläckt ur

Jan Anders Jägerhorns på stora projecter uppfinningsrika

hjerna, eller om det räknade öfverste Göran Sprengtportcn

för sin uphofsman. Men Jägerhorn, en ibland Sprengtpor-

tens ifrigaste anhängare, gjorde detta förslag till ett thema

för sina dagliga samtal med sina förtrognaste vänner. Det

möttes i början med mycken ovilja, förnämligast af mig, som

frugtade, att, om Ryssland visade böjelse att medverka till

Finlands afsöndrande från Sverige, skulle denna böjelse en-

dast tjena till en täckemantel för afsigten att införlifva vårt

land med ryska riket. Jag ansåg otroligt, att detta rikes de-

spotiska regering skulle med liknöjdhet anse en republique-

upväxa vid dess sida på ett kort afstånd från sin hufvudstad

;

men deruppå svarades: att Rysslands politik hufvudsakligen

fordrade, att Sverige skulle försvagas genom förlusten af Fin-

land; att det vore indifferent för denna magt, på hvad vilkor

det skedde; att genom verkställandet af detta förslag skulle

Ryssland undgå faran, att uti någon bekymmersam conjunc-

ture blifva af Sverige med krig anfallit; att det derigenom

kunde förvärfva sig efviga anspråk på tacksamhet och tillgif-

venhet af finska nationen, hvars land icke mera blefve en

tummelplats för de blodiga krigen emellan Sverige och Ryss-

land, men finge använda sina statskrafter till beredande af

sina egna fördelar, till befrämjande af sitt åkerbruk, sin för-

summade bergshandtering, sina manufacturer och sin handel

och slapp att vidare blifva stjufmoderligt behandlad af Sverige

;

att ingen tidepunkt vore mera gynnande för en sådan förän-

dring än den närvarande, då det goda förståndet emellan de

bägge regeringarne vore vacklande, då missnöjet i Finland

emot den svenska styrelsen vore allmänt, då Sveriges thron

innehades af en svag och veklig regent, och då förmodligen

på samma gång en revolution emot honom skulle utbrista,

o. s. v. Härvid leddes altid upmärksamheten tilbaka på öf-

verste Göran Sprengtporten, hvilken förestäldes såsom en rätt-
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skafifens patriot, värdig att träda i Washingtons fotspår, och

som ägde ett tiUräckligt förråd af talanger och skicklighet

att utföra och uppehålla ett sådant värf. Genom sådane so-

phismer och framställningar lyckades Jägarhorn icke allenast

att vederlägga de gjorda inkasten, utan ock att ibland landets

ungdom väcka en alhnännare benägenhet för projectet. Hvad

honom angick, uttalade han i alt detta sin fullkomliga, inner-

liga öfvertygelse, och begreppet om hans redlighet bidrog ej

litet att gynna antagandet af hans meningar.

Men hvad som förnämligast gynnade detta antagande,

var det colossala anseende som öfverste Sprengtporten ägde i

Finland. Tillgifvenheten för honom liknade en förtrollning,

som qväfde all eftertänka. Han beundrades och förgudades

— Gud nåde! äfven af mig med hela min själs liflighet, häf-

tighet och oerfarenhet. Om han icke sjelf upgjort förslaget

om Finlands sjelfständighet, omfattade han det likväl med

värma såsom nyttigt för sina afsigter och tj enligt att hålla

landets ungdom sig tillhanda. Sedan det blef kändt, att han

gillade det, försvunno alla betänkligheter, och det skulle hafva

jmsets som en förgripelse, om man tilltrott sig att se längre

och bättre än detta orakel af sann fosterlandskärlek. Man
inbillade sig att se i honom Washington den andre, sitt för-

tryckta fäderneslands räddare och grundläggaren af dess frihet

och lycka. Han hade efter sin återkomst från sin på ko-

nungens bekostnad gjorde resa genom Ryssland, Polen, Tysk-

land och Frankriket, på hvilken han var beledsagad af baron

Gustaf Mauritz Armfelt, intill dess de i sistnämda land blefvo

brouillerade, och sedan han tagit afsked från tjensten, etable-

rat sig på Sesta, en liten gård i Kymenegårds län, der han

för dem, som besökte honom, omgaf sig med skenet af en

philosophie, som intog och förtjusade alla. Ehuru den yngre

baron Keuterholm icke kunde tåla honom, emedan Sprengt-

porten var af Hattpartiet och hade deltagit i 1772 års revo-

lution, vågade dock den äldre brodern, Axel, att göra ett be-

sök på Sesta och kom derifrån, hänryckt af den store man-

nen och af sättet, hvarpå han blifvit emottagen. Men hans

bror, för hvilken han hade den största undergifvenhet, var
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då i Stockholm och visste ej af denna färd. Pä en af Sprengt-

porten gjord vinterresa till Helsingforss blef han af alla der-

varande ynglingar med den största enthousiasme omfattad,

och vid hans afresa tillstälde de för honojii en middagsmål-

tid i Malms by, der hans skål dracks efter afsjungandet af

verser, som jag författat till hans ära. Denna tillställning

misshagade på det högsta general en chef, grefve Posse, och

det icke utan skäl, så vida Sprengtporten redan var känd icke

allenast för de fiendtliga tänkesätt emot konnngen, som han

sjelf hyste, utan ock för sitt bemödande att ibland landets

invånare fortplanta. Önskligt hade det varit för mig, om mitt

sammanhang med denne man uphört med denna middags-

måltid.

Till bevis, huru långt han vid denna tid utsträckte sina

revolutionsforslager, vill jag här anföra en anecdote, som jag

flere år derefter hört honom sjelf berätta. Hertig Carl for

1782 till Finland, under hvilken resa han begaf sig till Tafva-

stehus för att bese finska regimentenas möte på Parola malm.

Öfverste Sprengtporten kom dit från Sesta för att upvakta

hertigen. Vid en manoeuvre, då han red vid hertigens sida,

lutade han sig till honom och frågade: »Hvad tycker. Min
Nådig Herre, om dessa troupj^er och om deras land?'» Det

svarades, att man var mycket nöjd med bäggedera. Då fram-

kom Sprengtporten med den proposition, att hertigen skulle

sätta finska storfurstliga kronan på sitt hufvud och förklara

Finland oafliängigt af Sverige, försäkrande honom i finska

nationens namn om dess orubbliga trohet och tillgifvenhet.

Hertigens svar hade varit höfligt, men evasivt, och det är

icke bekant, om han, återkommen till Stockholm, berättat ko-

nungen detta samtal.

Jag har redan nämt, att den dygdige major Granaten-

hjelm dog den 13 Dec. 1784. Han hade insjuknat i sin sista

sjukdom två dagar före sin död. Så snart jag blef underrät-

tad derom, hvil-ket icke skedde förr än sista dagen af hans

letiiad, Ijegaf jag mig till hans sjuksäng och förblef der. Jag

(inskade se, huru en sann christen och en rättfärdig man skil-

jer sig från lifvet. Hans plågor voro stora, men intet knöt
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och ingen klagan hördes från hans läppar. Han bestyrde

korteligen om några verldsliga angelägenheter, påminde sig

några fordringar, han ägde innom sitt comjjagnie af spanne-

mål och penningar, och bad den närvarande compagnie-dispo-

nenten att uti en på bordet liggande bok utstryka dem såsom

betalade; en gammal madam, som hushållade för honom, l)e-

gärdte gråtande att få till skänks den ena kon ; han svarade

:

tag dem bägge. Mig framkallade han och sade: »Jag har lånat

af din fiir Cadogans bok om hälsans bevarande; genom en

tillfällighet har den råkat blifva bränd i ena hörnet. Nu
har din äldre bror fått låna af mig cardinal Bentivoglios bref

på italienska. Tillskrif honom, att han får behålla denna l)ok,

men med vilkor att han deremot köper ett nytt exemplar

af Cadogan åt din far». Jag var betagen af förundran deröf-

ver, att en man, gom användt största delen af sin långa lifs-

tid till omsorgen om sin salighet, kunde i ett så vigtigt ögna-

blick som det nu snart förestående fästa sin tanke vid så

obetydliga omständigheter. Senare på aftonen ankom en präst,

okallad, och efter ett kort uppbyggligt tal frågades den dö-

ende, om han icke ville emottaga Herrens Nattvard, en reli-

gionshandling, som Granatenhjelm flere gånger hvarje år of-

fentligen begick med en andagt, som åstadkom en djup rö-

relse i församlingen iifven hos dem, som icke hade känsla

för religionens värde. Nu svarade han, att till en sådan hand-

lings värdiga begående fordrades samlade tankar och ett ostördt

sinne, hvilket i denna stund, under kroppens smärtor, han

icke kunde hafva. Prästen frågade då, om han ville tillåta

honom att hålla en aftonbön, hvilket bejakades. Prästen föll

på knä för hans säng och höll denna bön, i hvilken han in-

blandade många böner för aflidande. Den sjuke åhörde dem

med blottadt hufvud och hopknäpta händer, men det syntes

blott af rörelsen på hans läppar, att han sagta eftersade dem.

Sedan aftonbönen var slutad, ville den från sängen upstigne

prästen ännu sjunga en vers ur psalmboken, men han afbröts

af den döende, som framkallade mig och bad mig lyfta sig

upp, hvarefter han sjelf med en klar och vacker röst, into-

nerade denna vers: Herre! hela riket akta. Dina helga eng-
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lar sänd Till var honung att de vakta. Sä hans h^is som re-

'jement, etc. Detta var den sista bön, som han i denna verki

gjorde till Gud, h vilken han så troget tjenat, och förmodligen

tille han, som kände mina afvikelser, äfven gifva mig häri-

genom en indirect lärdom, hvilken beklagligen, oagtadt det

djupa intr3'cket deraf för ögonblicket, likväl skulle ännu nå-

gon tid förblifva utan frugt. Omkring kl. 10 om aftonen

gick jag hem till mig på en kort .stund. Vid min återkomst

fick jag veta af de tvänne officerare, som voro der qvar, att

den sjuke frågat dem hvad klockan var. Vägguret stod bak-

om hans hufvudgärde, och då de besvarat hans fråga, hade

han yttrat sig: Ack! det är ännu långt till kl. 6y> ; och kort

före denna timma började dödskampen, hvilken också sKits

precist med första slaget af kl. G, då den ädle mannen, med
hufvudet stödt emot mina armar, utandades den sista lifspu-

sten. Efter hans aflidande l)ar jag tidigt pä morgonen den

sorgliga tidningen derom först till öfverste Piper och sedan

till grefve Posse, hvilka emottogo den med tårar, och den se-

nare inberättade till konungen detaillerna om hans sista stun-

der. Wallhallsbröderna anlade sorg efter honom, ehuru han

icke hörde till deras sällskap annorlunda än genom den all-

männa aktning hans dygder ingåfvo; de efterskickade en i

I.ovisa boende portraitmålare att måla hans bild såsom död

.^amt anhöUo om den heder att få bära honom på sina axlar

till hans hvilorum. Följande året, då konungen var vid Pa-

rola möte. ingaf Jan Anders Jägerhorn i flere finska office-

rares namn en underdånig supplique att som en utmärkelse

för den aflidne få begrafva honom särskildt i den så kallade

Edbomska trädgården, der afsigten var att öfver honom up-

resa ett monument; ansökningen beviljades, grafven bygdes,

liket ditflyttades, men senare händelser förhindrade monu-

mentets upresande. I saknad deraf lät den aktningsvärde

öfverste Lars Jägerhorn flere år derefter anskaöa och på graf-

ven upställa en ohuggen sten med denna enkla inskrift : DStor

sak hvad han heter, som här hvilar. Alt nog. Gud känner

honom, och uslingen välsignar hans minne.'))

Under de fi3regående åren hade jag gjort personlig be-
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Tcantskap och sedermera underhållit en flitig Iwefväxling med
kongl. secreteraren i utrikesexpeditionen i kongl. cantzliet,

-Carl Fredric Nordenskjöld, och som denna liekantskap fick

•ett betydligt inflytande på mina framtida öden, kan jag icke

förV:)igå att omnämna den. Jag hade ännu icke tbrvärfvat

tillräcklig erfarenhet och menniskokännedom att kunna rätt

hedömma denne min nye vän; men i min okunnighet blef

jag förbländad genom mångfaldigheten af de kunskaper han

för mig utbredde i främmande språk och i alla länders lit-

teratur, hvarmed han förenade en ovanlig skicklighet attskrifva

särskilda stilar, frans3'ska, tyska och italienska, hvilka han

ofta nyttjade efter hvarandra i ett och samma l^ref. Det hvar-

vid jag i början studsade, var hans ifver för Svedenborgia-

nismen och hans bemödande att i den göra mig till en pro-

selyt. Jag kunde ej bestrida, att icke denna lära innefattade

åtskilligt, som förekom mig mera öfverensstämmande med
förnuftet än de vanliga förklaringarne af de helige skrifterne,

men det hela syntes mig vara ett tröttsamt sammelsurium,

lika obegripligt för mig som för dem, hvilka åtogo sig att

tyda dessa gåtor. Jag urskuldade dock Nordenskjöld derige-

nom, att hvarje menniskja måste hembära sin skatt åt den

menskliga svagheten. Icke lång tid derefter skulle jag lik-

väl bringas till den öfvert3'gelse, att icke något enda redigt

begrej^p fanns i denna mannens hufvud, att hans beläsenhet

icke förmått upplysa honom, att de kunskaper, hvarmed han

paraderade, voro blott ytliga, samt att han led lika stor brist

på smak som på urskiljning, hvilket han, sedan han velat

blifva författare, tillräckligen inför den läsande svenska all-

mänheten ådagalagt. Jag skulle äfven längre fram i hänse-

ende till min egen person få erfara, att denne min fordne

vän och correspondent ägde en låg och föraktlig caractere,

hvarom beviset på sitt ställe i denna skrift.

Imellertid var han den första, som tände hos mig be-

gäret att öfvergifva den militairiska banan för att inträda

på den civila och genom vunnit anställande i det så kallade

presidents contoiret, nu cabinettet för utrikes l)refväxlingen,

erhålla en plats vid någon beskickning, hvarigenom jag kunde
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tillfredsställa min längtan att få se fränniiande länder. Detta

l»egär ökades genom den inbillning, jag hade, att jag var be-

häftad med lungsot och således icke tjenlig för militairstån-

det och dess mödor. Och till den grad herskade oredan i

min unga hjerna och den oafgjorda striden emellan olika

passioner i mitt bröst, att jag, oaktadt medvetenheten af

mina afvoga tänkesätt emot min konung och oagtadt min

republicanism, icke drog i betänkande att ansöka om att

få tjena monarken på ett närmare sätt i den diplomatiska

carriéren.

Denna min föresats, tillkännagif\'en för mina gynnare,

understöddes på alt sätt. Öfverste Piper lofvade derom till-

skrifva riksrådet baron Carl Sparre, som var öfverståthållare-

i Stockholm. Min stjufmors cousin, öfversten baron Hast-

fehr, som hade mycken godhet för mig, ägde många rela-

tioner med hofvet och var mycket tjenstaktig, lade sig ifrigt

ut för saken. Det var år 1785, och konungen kom då till-

Finland, der finska arméen var sammandragen på Parola malm ;,

den nye chefen för fortificationsstaten, general Hermansson,,

som jag icke förut sett, följde Hans Maj:t. Jag framstälde

för honom min begäran, och han lofvade medverka till dess-

upfyllande, hvilket han ock gjorde vid ett tillfälle, då konun-

gen var med honom infaren till Tafvastehus för att bese ar'

betet vid den nya fästningen, och då generalen trodde, att

jag befann mig ibland de fortificationsofficerare, som voro-

tillstädes. Han framförde då det ärende han sig åtagit, sä-

gande, efter hvad han sedermera sjelf berättade, »att, om han

»ville framlägga för konungens ögon en lista öfver alla de

»recommendationer han för den i fråga varande unge man-

))nen emottagit, skulle den Ijlifva längre än han sjelf; att ha»

»ogärna ville mista honom från sin corps, emedan han vore

»en utmärkt skicklig recognosceur och charte ritare, men att

»han, efter alt hvad han om honom förnummit, vore öfver-

»tygad, att han skulle blifva än mera nyttig för konungen

»på den väg han ämnade beträda, än på den, der han nu.

»befann sig». Konungen svarade : »Generalen gör mig nyfiken

att se honom; hvar är han?» — Jag framkallades, men jag'
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fanns icke der, utan var qvarblifven i lägret, okunnig om

utfarten till Tafvastehus. Konungen skrattade och presenta-

tionen uteblef. Då hade öfverste kammarjunkaren, baron

Armfelt, redan uppnått en hög grad at faveur, och alla, som

interresserade sig för mig, gåfvo mig det råd att begagna

hans credit för mitt ändamål. Ett sådant steg var påkostande

i anseende till mina tänkesätt om hoftåvoriter; men en an-

nan baron Armfelt, Otto Reinhold, vid lifdragonerne, gift

med riksrådet Kallings dotter, farbror till öfverste kammar-

junkaren, ehuru de voro nästan jämnårige, och med hvilken

jag var nära lierad, determinerade mig att göra försöket, och

skref derjemte till sin neveu en billet på på fransyska språ-

ket, som han ^^sade mig, och hvaruti han, ibland annat

öfverdrifvet beröm om min person, äfven yttrade sig, att jag

var non seulement un officier du genie, mais encore bien

davantage un officier de genie.^) I konungens salon på en

stor cour, talade jag för första gången med favoriten, icke

anande vår tillkommande gemensamhet i olyckor. Sedan jag

framstält min angelägenhet och anhållit om hans gynsamma

befordrande deraf, erhöll jag det oväntade svar : »Med största

»beredvillighet vill jag söka att upfylla er önskan och det

»så mycket mera, som konungen behöfver talangfulla per-

»soner för att vid lorefallande behof kunna remplacera Schrö-

»derheim.» Detta svar bar i mina ögon stämpeln af en stor

lättsinnighet och gjorde mig synnerligen missnöjd. Jag för-

klarade, att mina pretentioner icke, utan galenskap, kunde

sträcka sig så långt; att jag endast åstundade en legations

secreterare plats vid någon mission, sedan jag genom arbete i

cabinettet, hunnit förvärfva mig skicklighet, och att det vore

ett omätligt afstånd derifrån till statssecreterare-embetet för

inrikes ärenderna. Men han lade flera complimenter till

den orimliga han redan nyttjat, försäkrade mig om fullkomlig

framgång och glömde både mig och min sak i samma ögon-

blick, som han vände mig ryggen. Jag fann, att jag icke

med någon trygghet kunde bygga på hans löften, hälst han

dessutom var känd att med dem .slösa.

.') icke blott en genieofficer, utan ännu mer — en officer med genie
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Men ljusare utsigter öpnades oförnioda[d]t för mig på en

annan sida. Min äldre bror var adjutant hos chefen för ar-

tilleriet, generalen l^aron Sinclair, och genom honom känd

• af riksrådet grefve Creutz, f. d. ambassadeur i Paris, nu mi

nister för utrikes ärenderne. Han nyttjade denna omstän-

dighet att dels directe, dels genom sin general interessera

riksrådet för mig, hvilket skedde med den framgång, att

hans excellence lät genom min bror föreslå mig att till en

början blifva hans private secreterare med boningsi-um i hans

hus och begagnande af hans bord. Ett fördelagtigare förslag

hade aldrig kunnat göras åt en obemedlad yngling. Det

antogs naturligtvis med den lifligaste tacksamhet. Genom
flera bref från min bror underrättades jag, att riksrådet på-

skyndade min ankomst. Jag kunde icke resa, innan jag slutat

recognoscerandet och upritandet af den för sommaren mig

tilldelade tract. Senare på hösten blef detta mig förelagde

arbete fuUborda[d]t. Jag upptog då ett förskått på mitt fält-

tractamente, lånade några 100 riksdaler och afreste från

Helsingforss i slutet af Oktober månad, erhållande derjämte

det updrag från öfverste Piper att till riksrådet baron Carl

Sparre öfverföra en låda med räkenskaper från finska krig.-

commissariatet, hvartill skjutspenningar mig lämnades. Jag

skildes icke utan saknad från min far, som jag innerligen

älskade, och som meddelade mig sin faderliga välsignelse,

från mina vänner och från en befattning, uti hvilken jag

vunnit anseende, af skicklighet, oviss, om i den nya, jag skulle

tillträda, jag kunde hoppas någon framgång. Icke utan be-

kymmer gick jag mina obekanta öden till mötes. I Åbo

sammanträffade jag med bägge bröderne Reuterholm och

blef icke litet öfverraskad af den yngres mig då visade köld,

som jag ännu icke kan förklara. Min öfverresa, postvägen,

var svår. För storm, rägn och elakt väder nödgades jag till-

bringa natten d. 1 Xov. på en obebodd holme, der ett tält

sammansattes af båtseglen, och en eld af rått träd upgjordes,

som gaf mera rök än värme. Jag hade några dagar förut

lämnat min yngre broder, Carl Alexander, sjuk utan att be-

fara någon vådlig utgång af denna sjukdom. Denna natt
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tyckte jag, antingen vakande eller drömmande, att han kom

in i tältet, och sade mig ett ömt farväl. Jag sprang upp

från min bädd, obeskrifligen rörd, och fann alla mina följe-

slagare tungt sofvande omkring mig. Vid framkomsten till

hufvudstaden fick jag den sorgliga tidning, att denna bror

vid inemot 20 års ålder verkligen aflidit samma dag och

stund, på hvilken jag hade denna syn eller dröm, hvilken ut-

pressade mina tårar. Under fortsättningen af resan öfver de så

kallade Passen u.phann jag dåvarande capitainen vid gardet, nu-

mera presidenten grefve Aminoflf, i hvars sällskap jag efter

många uppehåll anlände sent om en afton till Stockholm.

Jag var, då jag dit ankom, 23 år gammal, men lefde ännu

som ett barn icke i verklighetens, utan i inbillningens verld.

Vid mitt första inträde på den nya skådeplatsen väntade mig

en förfårande läxa om fåfängligheten af menskliga uträknin-

gar och förhoppningar samt om alla jordiska tings förgäug-

lighet. Sedan jag omfamnat min bror, hos hvilken ett rum

stod i beredskap för mig, gjort redo för mina reseäfventyr

och underrättat mig om hans tillstånd, frågade jag, om han nyli-

gen sett riksrådet grefve Creutz : i>Ack /» svarade han, ):>du vet

icke och kan icke veta det, emedan posten gått dig förhi^

att han är död, och att han i förgår begrofs'». Denna oför-

modade tidning var för mig ett slag af åskan. Jag förestälde

mig genast alla de svårigheter, hvilka nu skulle samla sig

emot uppfyllandet af ändamålet för min resa och önskade

redan att icke hafva företagit den. Sedan jag uppvaktat min

chef, general Hermansson, uträttat mitt updrag hos riksrådet

baron Sparre, som lofvade sin intercession för min angelägen-

het, blef jag på en lever presenterad för konungen såsom

en till staden nyligen ankommen officer, hvarvid också gene-

ralen, som presenterade mig, nämde några ord som min afsigt;

men deruppå följde icke något annat svar än en nådig nick-

ning med hufvudet. Baron Armfelt, som jag ofta besökte,

och hvars förmak var ständigt upfyldt af lycksökare, afspi-

sade mig alltid med toma löften och artiga phraser. En lyck-

lig tillfällighet förskaffade mig straxt efter min ankomst till

Stockholm personlig bekantskap med Kellgren och kort der-

EhrenstrOms antecknimjar, 4
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efter med hans vän Cleevberg, sedermera presidenten haren

Edelcrantz. Dessa interressanta bekantskaper, hvilka blefvo

alt mera förtroliga, tillskyndade mig den största tillfredsstäl-

lelse och bidrogo att rena min smak och att ordna mina

ännu tämligen orediga begrepp. Baron Reuterholm, som efter

min ankomst till Stockholm visade sig mera fr}Titlig än i

Åbo, presenterade mig for grefvarne Gyllenborg och Oxen-

stjerna. Jag förmärkte, att han icke var nöjd dermed, att jag

lärt känna Kellgren och att jag berömde honom, emedan

han icke värderade dennes i hans tycke roturiera skaldmö.

Genom dagligt umgänge med personer af sann uplysning

fick jag förmåga att bättre bedömma baron Reuterholm, som

så länge varit föremål för min beundran, samt att göra skill-

nad emellan yta och verklighet, emellan affectation och red-

barhet. Tillgifvenheten för baronen var likväl ännu icke hos

mig förminskad. Jag umgicks mycket med grefve Clas Horn

och baron Leyonhjelm, hvilka bevisade mig mycken vänskap.

Jag hade i Finland endast haft tillfälle att se Seuerlings ut-

omordentligt dåliga teater-trouppe ; här fick jag i ömnigt mått

njuta af föreställningarne på den stora operan, som då var i

sin högsta fullkomlighet så väl i anseende till decorationerne,

målade af Deprez, som till sången, i hvilken Stenborg, Kar-

sten, Madam Möller förtjusade, och till balletten, der den

sköna mamsell" Bassi och herr Bournonville hänryckte åskå-

darena. Fransyska spektaklet, som jag flitigt frequenterade,

var då förhärligat af Monvels och Madame Hus utmärkta ta-

langer. Man arbetade på anstalterne till upförande af ope-

ran Gustaf Vasa, hvarpå publiquen väntade med den största

otålighet. Kellgren visade mig den heder att för mig upläsa

sitt poeme. En förkylning, som jag ådrog mig på franska

spektaklet, tillskyndade mig en häftig sjukdom, hvilken jag

trodde skulle blifva min sista, och således med alfvar be-

redde mig till döden. Min ungdom och en skicklig läkare

räddade mig den gången. Försynen hade beslutat, att jag

skulle genomgå många hårda pröfningar, innan min lefnads-

tråd skulle nfskäras. ISIin convalescence var långvarig. Un-

der den hugnades jag med personliga besök af den aktnings-
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värde general Hermansson, som oaktadt sin enorma corpu-

lence icke tvekade att vandra upföre de två trappor, som

förde till min vindskammare. Cantzlirådet grefve Gyllenborg

bevisade mig samma heder, äfvensom Kellgren. Mina öfrige

vänner, grefve Clas Horn, baron Leyonhjelm, Jan Fredr. Ami-

noff m. fl. uteblefvo icke, men min tillgifnaste vän, baron

Reuterholm, åtnöjde sig att med budskickningar låta fråga

efter mitt tillstånd. Ibland de märkvärdiga besök, jag då fick,

var också ett af den namnkunnige Thorild, hvars bekantskap

jag gjordt hos Leyonhjelm, hvilken han gaf lectioner i latin-

ska språket. Jag hade i Finland läst hans blad: Den nye

granskaren, hvars anda af fronderie mycket behagade mig

och mina vänner; men nu fann jag författaren odräglig ge-

nom sin omåttliga egenkärlek, hvilken ouphörligen uppen-

barade sig så väl i hans tal, som i hans löjliga maner.

Under de förströelser, som föregingo min sjukdom, sökte jag

likväl att komma närmare ändamålet för min resa, men det

aflägsnade sig allt mera. En gång frågade mig grefve Oxen-

stjerna på en cour, huru det avancerade med min sak. Jag

sade: '»MycJcet trögt, men jag tröstar mig med läsningen af

herr grefvens ode öfver Hoppetj). i>AcJc.h svarade han, y>den har

aldrig tröstat sin autov». I stället att, som jag hoppades,

blifva anstäld i cabinettet, öpnades endast för mig den ut-

sigt att blifva antagen som extraordinarie cantzlist vid colle-

gii expedition uti kongl. cantzli collegio, men dertill fordrades

kongl. majits speciella dispensation ifrån de vanligen ålagde

specimina, och all den faveur jag kunnat vinna var, att en

sådan dispensation för mig utverkades. Med biläggande af

den ingaf jag min ansökning till cantzli-collegium, som den

27 febr. 1786, biföll densamma, under vilkor att jag till en

början skulle fullborda det vanliga pensum. Protokollsutdra-

get rörande denna utnämning kom mig till hända, under det

jag ännu var ganska svag efter min sjukdom.



Andra Kapitlet.

1786 års riksdag. — Ehrenström reser med G. M. Sprengtporten

till Finland och Ryssland, — Brytning mellan Ehrenström och Sprengt-

porten. — Den förre återvänder till Sverige.

Den märkvärdiga 1786 års riksdag var i annalkande.

Det har sedermera blifvit tillräckligen upplj^st, att utgången

af denna riksdag grundlade krigsutbrottet emot Ryssland två

år derefter, att detta föranledde explosionen af det länge be-

redda missnöjet innom adeln och armeebefälet emot konun-

gen 1788, att statshvälfningen 1789 härutaf blef en följd, samt

att alla dessa sammanlagda orsaker slutligen medverkade till

sammansvärjningen emot konungens lif 1792.

Tillfället att på närmare håll få se en riksdag samt tillgån-

gen dervid kunde icke af mig försummas. Som min äldre bror

intog säte på riddarehuset för vår famille, sökte jag att få re-

presentera en annan och erhöll af statssecreteraren för krigs-

ärenderne v. Carlson en till hans disposition öfverlämnad

fullmagt, hvarigenom jag vid detta riksmöte kom att sitta

för familjen Drakenhjelm i riddareclassen. Efter mitt full-

komliga tillfrisknande hade jag instält mig i collegii-expe-

ditionen för att börja skrifva det mig ålagde pensum, men
samma dag, denna början gjordes, lät riksdagstrumpeten höra

sig kl. 12 först på slotts-borggården och sedan på andra van-

liga platser i staden, hvarigenom det påbeg}'nta arbetet af-

bröts, och blef derefter aldrig mera fortsatt.

Ståten och de pragtfulla ceremonierne vid riksdagens öp-

nande samt konungens tal från thronen verkade icke så mycket

på mitt sinne och mina känslor, som icke vida mera de för-

träffliga tal, jag hörde på riddarehuset af oj)positionens leda-

möter, ibland hvilka de fläste blifvit under den förra så kal-
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lade Frihetstiden danade till talare. Ibland dessa utmärkte

sig riksrådet grefve Axel v. Fersen, statssecret. Waden-

stjerna, direkteur Frietsky, lagman Spaldencreutz, major Bill-

berg m. fl. Alla konungens propositioner bestriddes, men
med vördnad för majestätet och med moderation i uttrycken.

Vid företagandet af frågan om en passevolance-inrättning för

den svenska indelta armeen, såsom den redan existerade i

Finland för de finska regimenterne, genom öfverenskommelse

emellan kronan å ena sidan samt rust- och rotehållare å den

andra hade konungen utsett fyra riksens råd att upträda på

riddarehuset för att meddela • ridderskapet och adeln uplys-

ningar i ämnet. Dessa riksens råd voro öfverståthållaren ba-

ron Carl Sparre och grefve Beckfries samt grefve Oxenstjerna

och baron Emanuel de Geer, hvilken sistnämnde blifvit till-

lika med hofcantzleren baron Eamel uphöjde till riksråder

före riksdagen. Efter några lifliga discussioner innom huset

rörande sättet för deras excellencers emottagande, inträdde de

i salen, klädde i sina rådstalarer, och intogo sina platser i

choret på fyra dertiil framsatte stolar. Baron Sparre förde

ordet och utredde ärendet med en stor öfverlägsenhet, men

hans skäl vederlades med icke mindre skicklighet. Öfverlägg-

ningarne slutades med afslag å den kongl. propositionen.

Bondeståndet var vid denna riksdag helt och hållit på adelns

sida, vunnet genom den förhoppning som adeln lämnat, att för-

skafia bönderne rättighet till fri bränvinsbränning. Plurali-

teten af presteståndet var också illa stämd emot konungen,

i anseende till hvilken enthousiasmen för hans person, väckt

genom 1772 års revolution, nu hade aldeles utdött. Opposi-

tionen använde hela sitt bemödande att underhålla oviljan

emot honom i alla stånd. Den hade sammanskjutit medel

till bestridande af kostnaden för en klubbinrättning, der adelns

medlemmar hade fri tillgång till tobak och pipor, svagdricka,

och jag tror äfven till bränvin och smörgåsar. Den hölls i

Rosenadlerska huset vid Myntgatan, och nyfikenheten förde

mig en eller två gånger dit. Oaktadt mina frihets-idéer och

det bifall jag gaf åt oppositionens företag i allmänhet, hvilka

förbländade mig genom sitt yttre sken af sann medborgerlig-
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het och uprigtigt nit för fäderneslandets sanna väl, kunde

jag dock icke utan osmak åskåda det inre tillståndet af en

så kallad patriotisk klubb, der ujan, omgifven af tobaksmoln,

antingen hörde orimliga förbättringsförslager framställas med
dristighet såsom frugterna af djupa undersökningar, eller an-

träffade personer utan förmåga att hafva ett eget omdöme,

men som blott väntade på partichefemes befallning, huruledes

de ^'id nästa votering skulle sig förhålla, och hvilken mening

de med sin röst skulle understödja.

Vid ett af dessa mina besök hörde jag vid mitt inträde i för-

sta rummet ett häftigt rop i det innersta. Jag gick dit för att få

veta anledningen dertill och fann en af oppositionens förnämste

män, den rike baron Carl de Geer, fattad i bröstet och qvarhållen

vid väggen af en allmänt föraktad finsk f. d. officer, comett Tiger-

stedt, hvilken, förmodligen i behof af penningar, ville, att stän-

derne skulle öpna banken till utlåningar, och derföre icke

viUe släppa baronen, innan han förbundit sig att bifalla der-

till, blossade således ur sin pipa tobaksrök på honom och

ropade deremellan med en gräslig stämma : "»Banken ojyp, Herr

Baron! Banken opp!» Andra argumenter hörde jag honom

icke anföra. Och baronen, som naturen nekat de egenskaper

hvaraf en partichef eller folkledare är i behof, men som icke

dess mindre föresatt sig att spjela denna farliga röle, måste

beqväma sig att med eftergifvenhet låta sig på ett så ofor-

skämdt sätt behandlas af en cornett Tigerstedt. Jag torde

ännu längre fram komma att nämna om denna cornett. Här

vill jag endast anföra, att han vid denna riksdag ingaf till

riddarehuset ett, sannolikt af någon annan upsatt memorial,

hvaruti han besvärade sig med bitterhet öfver regeringens

vidtagne åtgärder till befordran af strömrensnings- och canal-

arbeten i Finland. Jag, som oaktadt mina fördomar emot

styrelsen, likväl ansåg dessa arbeten såsom gagneliga för lan-

det, och som med en stor tillfredsställelse på stället sett,

hvad som redan dervid blifvit påbörjadt och tillgjordt, kunde

ej undgå att genom ett annat memorial söka att vederlägga

honom. Detta steg retade honom till den grad, att han, som

icke ens till utseendet kände mig, men fick veta, att jag var



G. A. REUTERHOLMS UPPTRÄDANDE VID RIKSDAGEN 45

från Finland, gick till flera finnar och frågade dem efter mig,

med hotelse, att, när han anträffade mig, skulle han hugga mig

i bitar. Detta berättades mig vid en med flere landsmän

hållen middagsmåltid; alla erbjödo sig att blifva mina secun-

danter; efter måltiden gingo vi tillsammans till Kungsträd-

gården. Sedan vi der promenerat en stund, satte vi oss på

en bänk i ena ändan af en allée, från hvars andra ända

Tigerstedt snart visade sig i antågande med långa steg. Då

han framkommit till bänken, stadnade han. En af mina

följeslagare steg upp och sade till honom : »Ni har på för-

»middagen m3'cket frågat efter conducteur Ehrenström. Här

»sitter han», och pekade på mig; »Hvad vill ni honom?» —
Men denne Spadassin ville mig då ingenting, utan vände sig

hastigt om, fortsatte sin väg, brummande emellan tänderne

och beledsagad af vårt skratt.

Ibland de talare, som vid denna riksdag upträdde, var

äfven, i dess första början, baron G. A. Reuterholm. Enligt

antagen sed hälsas riddareskapet och adelen, sedan ständerne

constituerat sig, genom deputationer från de andra stånden,

och dessa hälsningar besvaras sedermera genom en tacksägelse

och lyckönsknings-deputation från riddarehuset. Baron Reu-

terholm, angelägen att få hålla tal, hade redan bemödat sig

att sammansätta de tre talen, ett till hvarje af de ofrälse

stånden, och hade dem färdiga i fickan samt derom under-

rättat sina vänner i första dassen, då dessa vid deputationens

afgång förskaffade honom den oskattbara lyckan att få anföra

deputationen och således att hålla sina tal. Men de gingo

ännu längre. Vid deputationens återkomst föreslogo de, att

ridderskapet och adelen skulle få höra dem upläsas, hvilket

bifölls. Upläsnmgen följdes af bifall, och det beslöts att de

skulle tryckas. Detta var för mycket på en gång för baronens

autorliga egenkärlek. Ifrån den stunden inbillade han sig

vara en stor vältalare, hvarföre han ock fem år derefter lät

af Angelica Kauffman måla sig i Rom som en romersk råds-

herre, hållande i handen dessa samma tal, hvilket gaf kam-

marherren Silfverstolpe anledning att några år senare, under

minderårighets regeringen, skrifva dessa verser:
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Så Reuterholm på Tiberns strand

Som Cicero sig måla låter:

Men af de tal, han har i hand,

O blygd I igenkänns åter.

Talen voro i sig sjelfva oskyldiga, utan kraft och lyft-

ning, ett temligen vackert skal, men utan kärna, med bilder,

lånade af blomster och grafvar. För min del var jag icke

missnöjd med den framgång han haft, men började omsider

inse, att han sträckte sina pretentioner för högt, och jag fann

med Kellgren och andre gode domare, att dessa snillefoster

icke ägde det värde, han ville gifva dem. Jag förmodar, att

saknaden af den oinskränkta beundran för dessa vitterhets-

prof, som han af mig väntade, gjorde hos honom det första

menliga intrycket emot mig, men någon tid derefter inträflFade

en annan omständighet, som ännu mera fördjupade det, och

hvilken jag alltid räknat som egentliga orsaken till hans kall-

sinnighet emot mig, hvilken slutligen öfvergick till de yttersta

gränserna af hat och hämdgirighet.

Han proponerade mig en dag att äta middag med sig

på Beckers värdshus, utom norr tull, och att vara hans gäst.

Vi foro dit tillsammans i en åkarsläde. Under vägen, vid

framkomsten och under första delen af måltiden var han

mycket tankfull. Det syntes mig klart, att han besvärades af

en stor chagrin, som han ville meddela för att gifva luft åt

sina känslor. Jag frågade honom om anledningen till sina

bekymmer. Då yppade han, med åberopande af vår gamla

vänskap, att han, som af konungen emottagit många compli-

menter för sina tal, begärt att blifva nämd till den efter

riksrådet baron Ramel lediga hofcantzlers sysslan, men att

konungen svarat evasift, sagt sig ännu icke hafva beslutat

om dess besättande, utan velat låta den tills vidare förvaltas af

statssecret[eraren] Schröderheim. Nu utbredde han sig öfver ko-

nungens falskhet och orättvisa, tagande för afgjordt, att han altid

ämnade undanhålla honom detta embete, som han, framför

andra, trodde sig äga anspråk att bekläda, samt att konungen,

oagtadt sina complimenter, likväl var hans hemliga fiende.

Min öfverraskning vid erhållande af detta förtroende var
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ofantlig stor. Med all min vänskap för baron Reuterholm^

kunde jag icke begripa möjligheten af den förmätenhet, att

han, som i all sin tid icke innehaft eller ntöfvat någon annan

tjenst än den af kammarherre hos drottningen, som icke lagt

handen vid några af statens affairer och icke ägde att som

littéraire eller stylistisk förtjenst åberopa annat än sina tre

mycket vanliga och obetydliga tal, kunde våga att sträcka sitt

begär till en plats, som oumgängligen fordrade en mängd kun-

skaper samt en skicklighet, som han icke varit i tillfälle att

förvärfva och således absolut saknade; en plats som nyligen

innehafts af riksrådet baron Ramel, hvilken i flerfaldiga vigtiga

rikets värf, innom och utom landet, samlat sina förtjenster.

Denna min förundran äfvensom skälen dertill lära hafva

blifvit på ett så läsbart sätt förklarade i uttrycken af min

physionomie, i min tystnad, i mina fåordiga yttranden och

i hela den förlägenhet, hvarmed jag åhörde detta förtroende,

att baron Reuterholm derutaf på det högsta sårades och ansåg

mig, som tycktes tvifla om rättmätigheten af hans fordringar,

och icke blindt tillerkände honom hela det värde, som han

sjelf, i sitt ojämförliga högmod tillegnade sig, såsom ovärdig

den vänskap, hvarmed han hitintill omfattat mig. Också

förmärkte jag ifrån denna middagsmåltid en ögonskenlig för-

ändring i hans beteende emot mig. Redan på hemvägen ifrån

Beckers till staden, visade han sig mycket kall och innom

sig sluten, hvilken köld derefter alt vidare ökade sig.

Under riksdagens framskridande tillväxte missnöjet emot

konungen alt mera, och oppositionen försummade intet medel,

hvarigenom denna tillväxt kunde befrämjas. Jag delade det

allmänna tänkesättet och hade ännu icke kommit till förmåga

att hafva ett sjelfständigt omdöme. Mina omgifningar ägde

altid ett stort inflytande på upfattandet af mina begrepp.

Ännu förekom mig altid konungen såsom icke passande för

sin höga plats, och jag omfattade med välbehag alla de för-

klenliga rygten, hvilka omsorgsfullt utspriddes om hans per-

sonliga caractere och om hans styrelse. Jag var innerligen

tillfredsstäld af den ståndagtighet, hvarmed ständerne afslagit

de kungl. propositionerne och hopj)ades, att alt sträfvande till
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•egenmägtigt välde å regentens sida skulle hädanefter tillbaka-

hållas. Hvad som vid denna tid skadade konungen mycket

och gjorde många affällingar från hans sak äfven innom hans

eget hof, var baron Armfelts favoritskap, den deraf upkom-

mande afund ibland hofmännen, och den obetänksamhet, hvar-

med favoriten betedde sig. Ryske ministern Markoff, som på

-filt sätt underblåste och äggade missnöjet, gjorde sig en fägnad

deraf att få berätta följande anecdote. Han hade sagt till

l)aron Armfelt: T>Les Etats commencent ä se rendre hien difji-

ciles» ;
' hvarpå han fatt till svar : y>Cela ne fait rien; le jfrintems

opproclie; le roi les enverra paUrei». '^ Detta oförsigtiga svar,

«om blef allmänt bekant, retade ofantligen. Ständerne, i stäl-

let att enligt konungens önskan öka bevillningen eller bibe-

hålla den sådan den var, hade minskat den blott, som det

«ades, för att ådagalägga deras rättighet att bevilja, men icke

for att undandraga sig att fylla statens behof. Konungen,

ovillig öfver ärendernas gång och resultat, skjiidade sig att

begagna sin rättighet att sluta riksdagen. För att dölja sitt

missnöje, skickade han ner till riddarehuset under påstående

plenum officianter vid de kongl. orden[?], bärande seraphimer

bandet till l^elöning för landtmarskalken baron Duvall, jämte

en konglig skrifvelse, hvaruti monarkens tillfredsställelse for-

klarades; men knapt var den nya decorationen anlagd, innan

trumpeten, som afblåste riksdagen, lät höra sig. Uti afskeds-

talet till ständerne på rikssalen, förklarade konungen, att, som

de åberopat folkets oförmåga att utgöra en högre bevillning

än den de samtyckt, ville han gå dem till mötes derigenom,

att han försakade ytterligare ^erdedelen af densamma. För

dem, som deltagit i revisionerne af rikets penningeverk och

kände financeställningen, var det klart, att staten icke kmide

bära sig längre än bevillningen fortfor. Således voro de vid

sitt åtskiljande fullkomligen öfvertygade derom, att en riksdag

nödvändigt efter tre år skulle sammankallas, hvarföre de ock

togo afsked af hvarandra med dessa ord : »Vi råkas ofelbart,

' »Ständerna börja blifva ganska avårhandterliga».

" »Det gör ingenting. Våren nalkas; konungen skall skicka dem

på bete.»
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»om vi lefva, åtminstone 1780.» De råkades också då, men

ingen af dem kunde förese, i hvilka för de fläste af dem för-

derfliga omständigheter de då skulle sammanträffa, och huru

alla deras vid 1786 års riksdag up^orda planer skulle genom

mellankommande händelser sammanstörta. Straxt efter riks-

dagens slut, gjorde konungen med baron Armfelt, en resa till

Carlscrona.

Till denna riksdag hade ankommit, för min olycka, den

då i holländsk tjenst varande öfverste Sprengtporten. Jag

hade sett honom på riddarehuset, der han väckte föga up-

märksamhet, i sin holländska uniform, och hört honom en

-eller två gånger tala öfver mindre bet\^dliga ämnen; men jag

hade icke närmat mig till honom och visste ej, hvar han

bodde. En söndagsmorgon mötte jag på gatan major Taube

vid Nylands dragoner. Han frågade mig, om jag varit hos

Sprengtporten? Jag svarade: y>neij.r> Han förebrådde mig denna

missagtning för en så patriotisk landsman och föreslog mig

att i sällskap med honom aflägga detta besök. Jag blef med

den utmärktaste välvilja emottagen. Han underrättade sig

om de af mig upgjorde planer för min framtid och syntes

ej illa belåten med de svårigheter, som mött mig. Mina om-

dömen om riksdagen behagade honom, och då jag gick, för-

behöll han sig, att jag ofta skulle förnya mina besök. Det

skedde, ty värre, och hvarje gång lämnade han mig nya prof

af ett förtroende, som smickrade mig, och på samma sätt som

baron Reuterholm genom en affecterad och öfverdrifven känslo-

fullhet, lyckades Sprengtporten att genom hycklade patriotiska

tänkesätt och begagnande min oerfarenhet och lättrogenhet

snärja mig i sina garn och hos mig upväcka den största till-

gifvenhet för hans person och en känsla af beundran för

hans, efter mitt dåvarande sätt att se, vidtomfattande genie

och öfverlägsenhet i kunskaper och talanger. En dag propo-

nerade han mig att vara sig följagtig om bord på hans spel-

jagt : Lediga stunder, som låg för ankar i strömmen nedanför

Norrbro. Den hade tillhört fältmarskalken Ehrensvärd och

derefter generalen Jacob Magnus Sprengtporten, som detta år

aflidit på Biskopsudden, hvarefter hans bror öfversten tagit
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den såsom sin arfvedel. Den var mycket beqvämt inrättad,

och ägaren var mycket nöjd med det bifall jag gaf detta lilla

fartyg. Han visade mig alla dess inrättningar och slöt med

att säga: »Jag seglar nu snart med denna yacht till Finland,

»afhämtar i Åbo min son, som är i pension hos professor

»Porthan, derifrån till Sveaborg, och sedan till Gammelbacka

»gård vid Borgå, hvarifrån jag reser till Sesta och derifrån

»tillbaka till Holland. Kom nu och följ mig på denna resa,

»som icke skall kosta er något. Unna mig nöjet af ert ange-

»näma sällskap. Sommaren tillstundar; ni har varit illa sjuk

»förleden vinter; ni behöfver rörelse och fria luften för att

»fuUkomligen återhämta edra krafter; dessa fördelar kan ni

»bättre njuta i Finland och på landsbygden än på Stockholms

»gator, i en hufvudstad, der ni onyttigt för edra planer för-

»stör edra penningar. Konungen är bortrest, och vid sin

»återkomst flyttar han till något lustslott ; ni kan icke uträtta

»något för er sak förrän nästa höst, och då är ni tillbaka.

»Imedlertid får ni den fägnaden att träffa er far på Sveaborg,

»och edra finska vänner. Tag hastigt ert beslut.»

Detta oförmodade anbud var oändligen frestande, och dess

antagande var äfven fuUkomligen öfverensstämmande med ställ-

ningen af mina små penningetillgångar på den tiden. Jag begär-

de en liten betänketid. Till en sådan resa fordrades tillåtelse af

de tvänne chefer jag då ägde, nämUgen riksrådet grefve Oxen-

stjerna, hvilken presiderade kongl. cantzliet, der jag var in-

skrifven som extraordinarie, och general Hermansson, chef för

fortificationsstaten, hvilken jag tillhörde som conducteur. Jag

anförde hos bägge nödvändigheten att söka förbättra min

hälsa och svårigheten att, utan minsta fördel för mina afsig-

ter, uppehålla mig öfver sommaren i det dyra Stockholm.

Bägge gillade dessa skäl, men bägge yttrade betänkligheter

vid förslaget att göra den nödiga resan i sällskap med öfver-

ste Sprengtporten. Den förre frågade mig med sin milda ton,

om jag noga öfvervägt det steg, jag ämnade taga? Den senare

uttryckte sig klarare, och sade: »Jag känner Sprengtporten

»bättre än ni; alla de bröderne hafva haft ett oroligt, miss-

Dtänksamt och krångligt lynne. Jag fruåtar, att ni får orsak
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»att ångra en närmare gemenskap med honom, och skulle

»hafva önskat, för er egen skuld, att ni kunnat på annat

»sätt göra den resa till Finland, som ni anser för er nyttig,

»och som jag i öfrigt gillar.» Dessa varningar förfelade dock

deras åsyftade verkan på mitt af Sprengtporten intagna sinne.

Jag gick om bord med honom och kunde icke då föreställa

mig, att jag anförtrodde mig åt en man, som för tillfredsstäl-

landet af sin äregirighet och sin hämdlystnad uppoffrade alt,

som skulle tillskynda mig de bittraste stunder af ånger och

qualfullt lidande, och från hvilken jag omsider icke utan ett

slags underverk skulle kunna slita mig lös och återvinna min

frihet förr än i granskapet af Svarta hafvets stränder.

Under farten till Finland och vistandet derstädes, använde

öfverste Sprengtporten, alla sina tjusningsmedel, hvarutaf han,

i hänseende till ynglingar, ägde ett stort och mägtigt förråd,

att till det högsta updrifva lågan af min tillgifvenhet för ho-

nom och lyckades deruti fullkomligen, oagtadt min far lät

mig förstå sin farhåga, att denna förbindelse kunde blifva

mig skadlig. Ungt folk förledes så lätt af sina passioner,

att anse sig klokare än de, som lef\'at länge. Efter att hafva

blifvit hedrad med Sprengtportens förtroende och af hans egen

mun inhemtat, att han ville, när tiden dertill vore inne, af

alla krafter arbeta för Finlands väl och förskafia denna sin

födelsebygd ett oberoende, hvarigenom det kunde grundlägga,

förkofra och vidmagthålla sin egen inre sällhet, borde jag, så-

som det då förekom mig, skatta mig lycklig af mitt närmare

samband med en person, som ägde så ädla och välgörande

afsigter, och som framför alla andra var utrustad med de egen-

skaper, som fordrades för ernåendet af ett så prisvärdt ändamål.

Denna åsigt eller rättare förblindelse bidrog hufvudsakligen

att än fastare tillkn}i;a mina föreningsband med honom. Jag

betragtade honom som en man, hvilken tagit Washington till

sin förebild, och hvilken ämnade att såsom han först rädda

sitt fädernesland och sedan, enligt hvad han ofta yttrade,

draga sig tillbaka i ett philosophiskt lugn för att der skörda

sina landsmäns tacksamhet.

På Sesta, i djupet af Kymenegårds län, gaf han ett vid-
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str<äcktare utrymme åt sina meddelanden. Der yttrade han

med mindre förbehållsamhet sina planer och vinnlade sig att

öfvertyga om deras verkställbarhet, samt att skingra alla derom

iipkommande tvifvelsmål. Han bestridde att utförandet skulle

kunna föranleda till ett krig af Sverige emot Finland, ty han

påstod, att Sverige icke vore i belägenhet att börja ett sådant,

att Rysslands offentliga erkännande af Finlands sjelfständig-

het vore tillräckligt att förhindra det; att svenska nationen,

lidande med otålighet sitt närvarande förtryck, skulle med nöje

omfatta tillfället af Finlands afsöndrande för att upresa sig

emot konungen ooh snarare förbinda sig med Finland emot

honom än vara honom behjelphg till detta lands underkuf-

vande; att konungen, utan caracters kraft och endast syssel-

satt med sina nöjen, skulle, uti en sådan för honom oförmo-

dad ställning, befinna sig rådlös och af svaghet samtycka

till alla de vilkor, man ville föreskrjfva honom. Detta tungo-

mål förde han med alla de af sina landsmän, hvilka besökte

honom på Sesta, och hvilka äfven alla l>lefvo upplifvade af

hans anda.

Emot hösten begaf han sig åter, af mig beledsagad, till

Gammelbacka nära Borgå stad. Dit ankom från Stockholm,

till min stora förundran, hans maitresse, fröken Hederskjöld,

en rygtbar sköka, hvilken innan sin bekantskap med öfverste

Sprengtporten hade varit till allmänhetens tjenst och hade

lefvat af inkomsterna af sitt skändliga handtverk. Det for-

drades hela min då ännu stora engouement för öfverste

Sprengtporten att finna ursäktlig den immoralité han visade,

derigenom att han under sin unge, oförderfvade sons ögon

tillät sig att så obh^gt i sitt uppförande såra alla regler af

anständighet och lemna åt en qvinna af denna halt ett

välde öfver sig, som hon stundligen missbrukade. Men ehuru

denna scandale icke, som sig bort, genast utöfvade sin ver-

kan på mitt sinne, uteblef en sådan verkan icke framdeles.

En dag gjorde han mig det förtroende, att han hela som-

maren, fastän förgäfves, väntat på bref ifrån Sverige, hvilka

skulle bestämma hans framtidaö de. Han sade, att han innan

sin afresa från Stockholm hade så väl till förste generaladju-
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tanten Toll som till ötVerste kammarjlinkaren baron Arm-

felt framstält det förslag för att frambäras till konungen

och vinna dess bifall, att han, Sprengtporten, skulle utnäm-

nas till generalbefälhafvare i Finland med en vidsträcktare

verkningskrets än den, som nu var lämnad åt general en chef,

grefve Posse; att både Toll och Armfelt, ehuru afundsjuke

på hvarandra, hade dock sammanstämt deruti att lofva med-

verka härtill samt ofördröj ligen meddela honom, konungens

svar, hvilket hvardera af dem smickrat honom med den för-

hoppning att det skulle blifva gynsamt; att de likväl bägge

bedragit honom och lämnat honom i fullkomlig okunnighet,

huruvida de uträttat deras åtagande, och hvilket svar de er-

hållit; att antingen motarbetade de honom sjelfve af frugtan,

att han skulle vilja täfla med dem om konungens gunst, ehuru

han försäkrat den ena, att han skulle låta honom obehindrad

förvalta rikets krigsärender, och den andra, att skjöta konun-

gens nöjen, allenast han finge, på det sätt han ville, styra

Finland; eller ock kunde konungen icke öfvervinna sin ovilja

emot honom till den grad, att han till honom ville öfver-

lemna ett så vigtigt befäl; att sedan alla utsigter således blefvo-

för honom stängda att gagna sitt fädernesland, och sedan man
försmådde och föragtade hans tjenst, återstod nu för honom

ingenting annat än att återvända till Holland, men att han

först ville sjöledes på sin yacht begifva sig till S:t Petersburg,

der embarquera på något till sundet afgående fartyg för att

aflägga ett besök hos sin äldre bror, svenska ambassadeuren

i Danmark, och sedan med ett annat fartyg från sundet afgå

till Holland; men att, då han på sådant sätt blefve tvungen

att öfvergifva Sverige, ansåg han alla sina förbindelser med

detta land för alla tider afbrutna och [sig] berättigad att låta hos

sig hatets och lilmndens känslor intaga trohetens och tillgif-

venhetens, samt att han lifvades af den förhoppning, att så

väl konungen sjelf som hans fbragtliga rådgifvare skulle få

tillräckliga orsaker att framdeles gråta blod öfver den orätt-

visa, som honom tillfogades.

Derefter gjorde han mig en proposition, som i början på

det högsta förvånade mig. »Kom, sade han, »och var mig
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»fölljagtig på denna resa. Utan att det förorsakar Er någon

»kostnad, får ni genom den tillfälle att se de begge hufvud-

»städerne med alla deras märkvärdigheter i Sveriges bägge

^grannriken, nämligen S:t Petersburg och Köpenhamn, och

»landsatt i Helsingborg, vid min afresa från sundet, får ni

»ännu dertill lära känna södra delen af Sverige. Som ni

»ämnar er att l^eträda den diplomatiska carrieren, kan denna

»bekantskap med sätet för Rysslands och Danmarks regerin-

»gar icke vara likgiltigt för er, utan tvärtom tjena till re-

7>commendation för er, genom den uppmärksamhet, hvarmed

»ni betraktar alt, och genom de slutsatser, Ni äger förmåga

»att draga af de er förekommande främmande föremålen.

»Efter att hafva tillfredsställt Er vettgirighet på dessa ställen

»blir det er lättare, mindre dyrt och i alla hänseenden an-

»genämare, att resa till Stockholm ifrån Helsingborg än ifrån

»Borgå genom södra Finland och på den långa, besvärliga

postvägen, som ni dessutom redan känner».

För en mera förförande proposition hade jag aldrig kun-

nat blottställas. En farligare snara hade icke kunnat ut-

läggas för en oförfaren och lättrogen yngling. Mig förespeg-

lades nu den lockande utsigten att, då jag minst förmodade

det, få bese främmande länder, ett mål till hvilket jag så

länge sträfvat, och jag skulle kunna vinna det utan bekym-

ret att till bestridande af kostnaden derfore anskafifa egna

medel. Men till en utrikes resa fordrades kongl. permission,

och den hade jag hvarken begärt eller erhållit. Jag fram-

stälde detta i mitt tycke oöfvervinnerliga hinder för antagan-

det af det mig gjorda välvilHga och ädelmodiga förslag. Som
öfverstens resa skulle företagas innom få dagar, medgaf icke

tiden att invänta resultatet af en görande ansökniinjg derom.

Men detta hinder, som syntes mig så förfärligt, ansåg han

vara af mindre betydenhet. »Permissionen nekas er visserli-

»gen icke», sade han ; »Den kan ju skickas er på S:t Peters-

»burg, och då är alt hjelpt. Ni har ju flere vänner, h\alka

kunna bidraga att utplåna de, kanske i början, mindre för-

»månliga intrycken af er resa. Skrif till dem». Troligen

var det hans afsigt, att jag genom det äfventyrliga steg, hvar-
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till han rådde mig, skulle öpna ett oöfverstigligt svalg emel-

lan mig och mitt fädernesland, att jag der skulle behandlas

som en ötVerlöpare, och att således för mig ingen annan ut-

väg skulle återstå, än att helt och hållet öfverlämna mig åt

honom ocli Ijlifva beroende af hans väll)ehag. Sednare till-

dragelser väckte och stärkte hos mig denna tro. Imellertid

blef jag hänförd af hans yttranden, upsatte min ansökning

om fyra månaders permission att resa till Ryssland och öf-

verskickade den till min chef, general Hermansson, för h\'il-

ken jag i ett enskildt l>ref detaillerade de skäl, som föran-

ledt mig att taga det vågsamma steg att resa öfver gränsen,

innan ansökningen var bifallen, och anhöll, att han täcktes

)ued möjligaste första utverka detta bifall för mig och skicka

den kongl. resolutionen till S.t Petersburg. Äfvenledes skref

jag i samma ämne till riksrådet grefve Oxenstjerna och sökte,

så vidt jag kunde, att ursägta mitt företag. Ett bref af samma

innehåll adresserade jag till capitainen vid gardet Jan Fre-

dric Aminoff, hvilken fick tillfälle att under ett parti schach

med konungen tala derom, då hans majestät skall med ovän-

tad skonsamhet hafva bedömt min tilltagsenhet. Alla dessa

bref visade jag, innan de afsändes, för öfverste Sprengtporten,

:Hom ^^d dem icke gjorde någon anmärkning. Till min far,

boende på JSveaborg, skref jag också härom och gick sedan

om bord vid Hammar Ijrygga nära Borgå på jagten Lediga

Stunder med öfverste Sprengtporten, hans son, hans maitresse,

en underofiicerare vid arméens flotta. Bom, som öfverste An-

karsvärd på begäran af Sprengtporten lämnat honom att föra

fartyget, en gammal kammartjenare Wulff och ett par förhyrda

matroser. Utanför Fredricshamn blefvo vi liggande för storm

och motvind. Då Wulff dit inskickades för att upköpa nö-

diga provisioner, felades mynt af mindre sorte. Det frågades

mig, om jag hade sådant, och huru mycket. Sedan jag öfver-

räknat hvad jag hade i svenska riksdalerstyeken, begärtes

att få låna min tillgång, intill växling af större sedlar kunde

verkställas. Jag lämnade med nöje alt hvad jag hade, och

hvars belopp jag nu ej med visshet kan erinra mig, men blef

Ock derigenom alldeles blottad på penningar. Vid Björkö

Ehremtröms Anteckningar. 5
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möttes vi af en ny storm och motvind. Öfverste Sprengt-

porten anmodade mig då att fara landvägen till Wiborg

tor att der hos en handlande Brumi förväxla till ryskt mynt
' en sedel på ett tusende riksdaler svenskt banco och sedan

begifva mig förut till S.t Petersburg.

Som jag icke hade något ordentligt pass, utan endast ett

intyg af öfverste Sprengtporten, att jag kommit med honom till

Björkö sjöledes i afsigt att fara till S:t Petersb[ur]g men nödgats

tor enskilda angelägenlieter taga derifrån landvägen öfver \Vi-

borg, upstodo svårigheter för fortsättningen af min resa. Omsi-

der lät svenska consuln på stället föratiå sig att hos gouvernc-

mentsregeringen utverka en podoroschna för mig, under det val-

kor att han skulle förbinda sig skriftligen att innom viss tid pre-

sentera mitt svenska pass. Undkommen denna svårighet, an-

lände jag till .S:t Petersburg, och förvånades öfver denna hufvud-

stads storhet och i)ragt samt tog quarter hos Demuth. Då

jag följande dagen begaf mig ner till Nevan för att se, om
yagten vore kommen, mötte jag »Sprengtporten på Isaacsplat-

sen. Ehuru han icke, som jag sedermera fick veta, medförde

mera penningar än de ett tusende riksdaler, som jag förväx-

lat i Wiborg, etablerade han sig genast på ett sätt, som om
han ägt att disponera ett hundrade tusende. Han hyrde en

stor våning i ett af de största värdshusen, La ville de Paris,

beläget vid stora perspectivet. Den bestod af en stor salon

med förmak och sängkammare på ena sidan om densamma

för honom samt med tvänne rum å den andra för hans son

och mig. Dessutom rum för kammartjenare, hvaraf han antog

tvänne fransoser utom den, som han hade förut, en jägare i livrée.

en hyrlaquai, en vagn på månad med tre par hästar, o. s. v.

Denna ostentation behagade mig icke; jag började finna

mig mycket besvärad af det dagliga umgänget med den

ovärdiga fröken Hederskjöld, med hvilken jag nödgades sitta

till bords; öfverste Sprengtportens hela väsende syntes mig

hafva undergått en märklig förändring efter hans ankomst

till S:t Petersburg. Emot mig förblef han lika förtrolig,

men hans samtal gick mast ut på detailler om hans fram-

gång i societeten, om kejsarinnans nådiga beteende och



SPRENGTPORTEN TRÄDER I RYSK TJENST 57

de stora ryska herrarnes, i synnerhet prins Potemkins, honom

visade artigheter. Det var icke mera philosophen på Sesta,

som jag såg för mina ögon; det var en man, förbländad af

ryska hofvets glans och fikande efter lyckan att behaga. Prins

Potemkin hade en gång fört honom med sig i sin egen vagn

till en af honom anlagd stål-fabrique och der förärat honom

ett sigill af stål med initialbokstäfverne af hans namn : G. M. S.

Sigillet var synnerligen illa gravera [d] t och värdt kanske en ru-

bel, men han kom hem berusad af sällhet öfver denna pre-

sent. De reflexioner, som nu började bemästra sig mitt sinne,

ångern öfver det steg, jag tagit, nedtyngde mig, och verkade

på min hälsa. Om resans fortsättande till Sundet talades nu

icke mera, och då jag påminte derom, svarades obestämdt.

Under dessa mina bekymmer ankom oförmoda[d]t Kongl.

Maj:ts resolution, daterad den 12 Sept. 1786, hvarigenom uppå

(jeneral Hermanssons underdåniga antnälan, mig beviljades

fyra månaders permission att i enskilda angelägenheter resa till

Ryssland. Så mycket ankomsten af detta document fägnade

mig, hka mycket tror jag att det i hemlighet misshagade öfver-

ste Sprengtporten, och att det lade första grunden till de miss-

tankar emot min person, hvilka sedermera vid flera tillfällen

uppblossade.

Det skulle icke dröija länge, innan det täckelse, som

skymde denna man för mina ögon skulle bortryckas. En
morgon tidigt, då jag var sysselsatt med att kläda mig,

öpnades dörren till mitt rum hastigt, och Sprengtporten

inträdde, sådan han nyUgen upstigit ur sängen, blott l)e-

klädd med en gammal fläckad Vingåkersrock, hållande en

bundt papper i ena handen. Sedan han inkommit, sade

han: »Jag låg ännu i min säng och sof. då min kammartje-

»nare kom in och berättade, att en herre, skickad af kejsarin-

»nan, befann sig i salonen, och ville tala med mig. Jag skyn-

»dade mig upp, och då jag kom ut, fann jag för mig en man
»med ett stort rödt ordensband, som sade mig, att han vore

»befald att underrätta mig derom, att hennes maj:t kejsarin-

»nan utnämt mig till sin kammarherre; att hon ville emot-

»taga min upvaktning i afton, då jag borde visa mig i civila
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»kläder; att hon ämnade i morgon transportera mig som ge-

»neral-major i arméen; att det berodde af mig att välja an-

»tingen kammarherrenyckeln i guld eller dess värde i pennin-

»gar; att hon skänkt mig ett gods med 600 bönder i HWta

»Ryssland, samt att hon slutligen skickat mig de 3,000 ru-

»bel till min equipering, som jag har här i handen.» Der-

vid tillade han: »Så har Gud altid sörjt för mig. Just då

»jag var blefven aldeles utan penningar och icke visste, hvart

»jag skulle vända mig, kommer denna kejserliga gåfva att

»rädda mig ur en stor förlägenhet». Denna berättelse, gjord

med en mine af den högsta tillfredsställelse, var for mig en

öpnad afgrund. Jag svarade med ett l>eklämdt hjerta: »Jag

»vet icke rätt, om jag skall lyckönska eller beklaga Herr Baron

»i anseende till de fördelar han nu vunnit». — »Beklaga!»

afbröt han ; »är jag icke nu i tillfälle att visa den otacksamme

»konungen i Sverige, hvem jag är, och hvad han förlorat, samt

»att hämnas öfver hans orätt\åsa förfarande. Jag skall ock

»bringa honom derhän att nödgas bitterligen ångra detsamma».

Sedan han gått ut, suckade hans unga vältänkande son, som

vaknat vid faderns ankomst, öfver hvad han hört, och ytt-

rade med tårar sin sorg deröfver, att hans far ingått i rysk

tjenst. Jag för min del blef försänkt i den djupaste bedröf-

velse, föreställande mig de oblida omdömen, för hvilka jag skulle

blottställas i Sverige, när tidningen om Sprengtportens ryska

general-majorskap der blefve känd. För att om aftonen ^isa

sig på hofvet som kammarherre, fick han hos en frippier hyra

en röd broderad sidenråck och byxor samt hvit väst, hvilka

])assade efter hans taille. Han for upp till slottet, förtjust

och förbryllad af sin lycka, blef presenterad for kejsarinnan,

gjorde för henne sin knäböjning och hörde henne säga till

en dame: y>Il a honne mine dans ce costume'» \, hvilket icke litet

smickrade hans egenkärlek.

Då jag sedermera frågade huru den befordran, som så

högUgen fägnade honom, blifvit beredd, och genom hvilka ca-

naler han kunnat vinna kejsarinnans bevågenhet till en så

hög grad, bekände han, att redan i Stockholm under och

efter riksdagen, det vill säga just på samma tid, som han

' »Han 8er bra ut i denna drägt.»
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underhandlade med general Toll och baron Armfelt om gene-

ralbefälet i Finland, han haft flere hemliga samtal med ryske

ministern vid svenska hofvet, Markoff, som innerligen hatade

så väl nationen som konungen; att Markoff icke allenast an

-

vändt sitt öfvertalande att förmå honom ingå i rysk tjenst.

utan ock vid sitt hof recommenderat hans antagande ; att han

bedt honom vid sin ankomst till S:t Petersburg vända sig till

grefve Bezborodko, och som Sprengtporten icke trodde sig kunna

rätt minnas detta namn, hade Markoff skrifvit det på en liten

lapp, som »Sprengtporten förvarat i boeten af sitt fickur. Dessa

på en gång förda tredubbla underhandlingar gjorde en djup

bréche i den stora aktning, jag haft för Sprengtportens redlighet.

Nu vidtog för mig en lång period af smärta, ett rättvist

straff för min oförsigtighet, men som omsider medförde den

goda följd att lära mig l^ättre känn^i menniskjor, att rena

mina tänkesätt och att återföra mig på pligternas öfvergifna

bana. Alt, hvad jag såg och hörde på denna tid, tjenade att

skiftesvis nedslå och förbittra mig samt att göra den ställ-

ning, hvaruti jag med så mycken lättsinnighet försatt mig,

odräglig. Den nya ryska generalens ton, foglig och förstån-

dig på Sesta och Gammelbacka, lilef i S:t Petersburg hög,

skarp, skärande såsom hos en man, berusad af en stor vun-

nen seger. Jag var böjd att förlåta honom hans bittra utfall

emot konungens person, men jag kunde icke fördraga de[m]

han tillät sig emot svenska nationen i allmänhet, hos hvil-

ken han icke mera ville erkänna någon förtjenst, ej eller det

öfverdrifna lofsjungande, hvarmed han omtalade den nation,

hvilken han nu tillhörde. I synnerhet sårades jag af det åt-

löje, han gjorde af mina finska vänner, dessa förförde ynglin-

gar, som voro intagne af en så djup vördnad och tillgifven-

het for hans person, och hvilka på honom bygt alla deras

förhoppningar. Ofta gjorde jag mig sjelf den frågan: »Har

»han då velat begagna vår ungdoms yrsel, förleda oss på af-

»vägar, blottställa vår välfärd, icke för ett allmänt väl, for

»ett patriotiskt syftemål, utan endast för sina enskilda, egen-

»nyttiga afsigter"? Hvad namn förtjenar då hans beteende, och

»huruledes blir det möjligt att försvara det?»
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^[ed sådane betragtelser plågade jag mig. Min hälsa aftog

med mitt sinneslugn. Nevavattnet besvärade mig. Jag kunde

icke genast anträda min återresa till fäderneslandet i anseende

till min sjuklighet, och till företagande af en sådan resa var jag

äfven beröfvad alla utvägar, sedan mina små penningetillgångar

voro mig vid Fredricshamn fråntagne, och man omtalade aldrig

att återställa det då gjorda lånet. När jag omsider en gång

nödgades begära en del deraf tillLiaka for att l>etala en päls,

som jag med en resande ville hemskicka till en af mina sy-

strar i Finland, möttes denna begäran af synbar ovilja. Se-

dan fadern låtit göra åt sin son Mobileffska gouvernements-

uniformen, i hvilket gouvernement hans egendom var belä-

gen, fbrde han honom med sig i sällskapskretsarne och pre-

senterade honom öfverallt, men jag förblef hemma dels af

böjelse, dels af nödvändighet, i anseende till min opasslighet,

och emedan jag var för stolt att ])egära de penningar, som

voro oumgänglige för min anständiga equipering för sådane

presentationer. Jag tillbragte min tid med läsning, hvartill

ett tämligen godt läse-bibliotheque, som förestods af en svensk,

secreteraren Dahlgren, lämnade mig tillfälle. Jag tänkte icke

på annat än på medel att, på ett sätt eller annat, befria mig

ur min pinsamma lielägenhet, och ett af mina luftslott var

att genom Sprengtportens credit få utväg att kunna bosätta

mig i en by i Schweitz för att der sluta mina dagar. Han

deremot ville, att jag skulle som han ingå i rysk tjenst, hvar-

om han redan, mig oåtspordt, hade talat med grefve Bezbo-

rodko, och förnöjd med resultatet af detta samtal, förkunnade

mig, att, om jag antoge hans förslag, skulle jag enligt gref-

vens gifna löfte innom ett eller ett och ett hälft år vara

major \åd geniecorpsen, en fördel vida öfverstigande alt hvad

jag kunde vänta i Sverige. Men jag förklarade, att jag häldre

ville tigga mitt bröd i mitt fädernesland än blifva rysk tjenste-

man, äfven om jag kunde hafva utsigt att innom någon viss

tid befordras till general. Denna förklaring misshagade på

det högsta och besvarades med en diatribe öfver den finska

högfärden och egensinnigheten samt med begabbande af de

öfverspända begrepp svenska officerare i allmänhet gjorde sig
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<>in (leras värde. Jag fick ett nytt skäl att fortfara i min vä-

,^ran. Min far, som frugtade att jag skulle låta förleda mig

iif Sprengtportens exem])el, tillskref mig med posten en billet

;if detta innehåll : dOth jag har en son, som går i rysk tjenst,

erkänner jag honom icke mera för min son». Denna billet,

utan öfverskrift, datum eller signatur, var mig oändligen väl-

kommen. Jag visade den genast för Sprengtporten såsom

den lag, hvilken jag var skyldig att följa; han rodnade, då

han läste den, men yttrade icke ett ord.

Mitt fasta beslut att afslå alla anbud att taga tjenst i

ryska arméen, missnöjet öfver min ställning, h\dlket tydligen

uttryckte sig i mina ord och åtbörder, min längtan att åter-

komma till Sverige, som jag ofta gaf tillkänna, och troligen

-ilfven den lätthet, hvarmed min permissionsansökning blif^^t

beviljad : alt Indrog att hos general Sprengtporten väcka miss-

tankar emot min person. Utan tvifvel ökades de genom in-

gifvelser af fröken Hederskjöld, som icke kunde förlåta den

ovilja, hvarmed jag betragtade henne. En besynnerlig sak till-

drog sig vid denna tid, hvaraf jag icke så genast drog de

slutföljder, hvilka sedermera framstält sig för min tanka med
nästan full öfvertygelse om deras sanning. Jag hade ett ska-

tull, inrättadt för rit- och skrifdon, och hvaruti jag förvarade

de fläste af mina papper. Detta var stäldt på en bureau i

mitt rum. En eftermiddag, då jag blef kallad af ett naturens

behof att lämna salonen, der jag var med generalen, begaf

Jag mig först in i min kammare och lade ifrån mig på lacket

af detta skatull ett litet franskt guldur, som jag bar på mig,

-och gick sedan till det ställe, dit jag ämnade mig. Återkom-

men derifrån gick jag tillljaka till salonen, utan att ihågkomma
4iret ; men då jag en stund derefter saknade det, gick jag för

att taga det, och fann det då liggande på bureaun, men ska-

tuUet var försvunnet. En vanlig tjuf hade naturligtvis anam-

mat både ur och skalull. Jag gaf genast tillkänna denna

stöld. Mycket buller uppkom deraf i huset. All dess betje-

ning förhördes. Det syntes uppenbart, att ingen kunnat komma
till mitt rum, utan genom salonen. Generalen syntes sjelf

hafva misstroende till en af matroserne på yagten, som ofta
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infann sig i värdshuset. Han examinerade honom i min när-

varo, ville tvinga honom till bekännelse och hotade att nyttja

tumskrufvar för att draga sanningen ur honom. Jag har se-

dermera ofta ihågkommit generalens besynnerliga mine under

denna undersökning, och det leende, hvarmed han verkstälde

den. Följande dagen for jag omkring med värden till police-

kammaren och till åtskilliga police-bureauer för att tillkänna-

gifva stölden och beskrifva det stulna. I flera af de sist-

nämde fann jag skrifvare, slutne i jern, och kedjorue fast-

läste vid väggen. Alla efterspaningar voro frugtlösa och ska-

tullet blef lorlora[d]t. Lång tid derefter, då jag närmare tänkte

på denna händelse och öfvervägde alla dervid förekomne om-

ständigheter, blef det tämligen klart för mina ögon, att gene-

ralen sjelf låtit borttaga detta skatull för att utröna, om jag^

icke förde någon för honom hemlig brefväxling, och för att

genom granskningen af mina papper fä något stöd för sina

upfattade misstankar. I denna öfvertygelse styrktes jag så

mycket mera derutaf, att han efter bortröfvandet af detta

skatull visade mig ett utmärkt förtroende och en synnerlig^

artighet, troligen emedan han icke funnit ibland denna mängd

af papper en rad, som kunde styrka hans ogrundade giss-

ningar.

Ibland de personer, som ganska ofta besökte mig, vor<»-

svenska legationssecreteraren Bergstedt och capitaine mecha-

nicus Norberg, hvilken senare dog i Reval som ryskt verkligt

statsråd efter att hafva fullbordat, efter sin upgifiie plan. den.

stora hamnbyggnaden derstädes för ryska örlogsflottan. Den^

förre upprepade ögonskenligen sina täta besök i La ville de

Paris i den afsigt att dels directe hos generalen och i sam-

tal med honom utspana hans afsigter tor att inberätta derom

till sin regering, dels genom mig söka uplysningar i detta ämne ;,

men han hade icke nog skicklighet att dölja denna afsigt ocb

kunde således icke ingifva förtroende. Ett visst pedanterie i

hans väsende, gjorde honom också löjlig, och han var icke

sällan ett föremål för mina plaisanterier. Den senare deremot,.

interesserade mig mycket, genom den kännedom, han hade

om Ryssland, och den mängd anekdoter, han samlat i detta
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land, (lev han ^jort vidsträcktii re.sor. Tnder våra långa för-

troliga samtal, kunde ingendera föreställa sig, att det var han

som Försynen utsett att blifva min riiddare.

Ordningen fordrar nu att förtälja en tilldragelse, som på

det tydligaste sätt ådagalägger beskaffenheten af general Sprengt-

portens rättvisa, hans aktning för menniskans rättigheter, hans

afsky för våld och tyranni och naturen af det frihetssinne,

hvarmed han så länge paraderat, och som han så ifrigt ar-

betat att inplanta hos Finlands ungdom. Den unge under-

officeraren Born, (hvilken dog som major vid arméens flotta)

hade af sin chef blifvit lämnad till general Sprengtporten

endast för att föra hans vagt till S:t Petersburg, under vilkor

att genast efter framkomsten, på generalens bekostnad, hem-

förskaffas landvägen. Han var en from och beskedlig yng-

ling och i början mycket belåten med den commission, han

erhållit, emedan den förskaffade honom tillfälle att bese den

kejserliga hufvudstaden. Men sedan han i detta afseende mät-

tat sin nyfikenhet, ville han återvända till Sveaborg och an-

mälte flera gånger sin ifriga åstundan att få resa. Härmed

drogs dock ut på tiden, ifrån den ena veckan till den andra,

under hvarjehanda förevändningar, och deremot gjordes ho-

nom förslag under lysande löften att stadna quar och an-

taga rysk tjenst, hvartill den unge mannen icke hade den

ringaste benägenhet. Som ett förlängdt upskof med hans af-

resa föreföll honom outhärdeligt, och hans hemsjuka deraf

ökades, förnyade han sin trägna anhållan med förklarande,

att, om ej på annat sätt, ville han till fots begifva sig till

Finland, allenast generalen ville förskaffa honom nödigt pass

dertill. Då hjelpte icke längre något sträfvande emot uppfyl-

landet af en så billig begäran, och en dag utsattes, på hvil-

ken den af Born efterlängtade resan skulle anträdas, och han

anmodades att taga med sig generalens gamle kammartjenare

Wulff', som med trohet tjenat honom i många år, som nu

äfven utledsnat vid vistandet i Ryssland, och som, i sin för-

tviflan att befinna sig der, öfverlämnat sig till ett omåttligt

njutande af starka drycker. Den beskedlige Born var hän-

ryckt öfver sin ändtliga befrielse och förkunnade tiden och
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r^tunden dertill jiinite sin glädje deröfver för alla, som han

anträffade, och deribland äf\'en för legationssecreteraren Berg-

stedt, som han en gång råkade i förstugan af La ville de Paris.

Samma dag han afreste, gjorde Bergstedt mig ett besök

samt fann nnge Sprengtporten och capit. Norberg tillsamman

med mig. Med en ton och inine af diplomatisk mystere,

.som föreföllo oss, hvilka merendels beskrattade honom, högst

ridicula, underrättade han sig på det nogaste om timman, när

Bom afrest, om sättet för afresan, om den skyndsamhet, hvar-

med han förmodades kunna resa. om de hinder, som på vägen

möjligen kunde möta honom, samt om dagen, då han sanno-

likt kunde ankomma till Abborforss, och sedan han uttömt

sig i en mängd frågor, hvilka vi naturligtvis icke kunde alla

hesvara, slöt han med det oss gjorda onödiga tortroende, att

han i Boms egna händer öfverlämnat ett stort bref till hans

cousin, cantzlirådet Rosenstein, hvilket vore af den aldrahögsta

vigt och skulle läggas på posten i Lovisa. Sedan Bergstedt

och Norberg bortgått, hemkom generalen från visiter i staden,

och som han alltid af sitt folck eller af sin son noga efter-

frågade, hvilka personer besökt mig, huru länge de fördröjt,

samt af den senare äfven ämnet för våra samtal, fick han

genast veta, icke allenast att Bergstedt varit hos mig, utan

ock hans yttranden om det vigtiga brefvet, en berättelse som

han afhörde leende utan att synas deråt lämna någon större

upmärksamhet ; men han tog genast sin päls på sig och for

åter ut.

Ett par dagar derefter lät han en afton kalla mig in i

sitt rum, der han emottog mig med den största vänlighet och

på det mast forekommande sätt, och sade : »Sedan jag, genom

»en lycklig händelse fick veta, att Bergstedt skickat med Bom
»ett bref till Sverige, som han sjelf förklarat vara af stor vigt,

»begaf jag mig straxt till grefve Bezborodko och anmälde

Ddenna omständighet samt proponerade att en courier skulle

»i ögnablicket afsändas för att uphinna de bägge resande

»och under förevändning att anställa undersökning, om de ej

»i sina saker medförde det bortstulna skatuUet, l)emägtiga sig

»alla deras papper och hitfora dem. Denna proposition bifölls;
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Dcourieren expedierades, anträffade de resande i Fredricshanm

»och är återkommen med brefvet till Rosenstein, som nu i

»min närvaro blifvit öpnadt hos grefve Bezborodko och läst.

»Jag gratulerar er till dess innehåll, i hvad er person angår,

))ty om några misstankar emot er ägt rum, äro de nu full-

»komligen utplånade. Bergstedt börjar sitt bref med för-

»täljande af den omsorg han tagit att insinviera sig i mitt

»förtroende och skryter af att hafva vunnit det, till den grad

»att ingen af mina hemligaste tankar undfallit hans upniärk-

»samhet. Ehuru jag icke velat för honom dölja mitt miss-

»nöje emot konungens person, kunde han dock garantera, att

»jag. åtminstone för det närvarande, icke xUle begagna min

»ställning till stämplingar emot Sveriges rike; han ville likväl

»vidare noga vaka öfver mitt upförande och sorgfälligt följa

»alla mina steg. Han beklagade endast, att han icke i detta

»afseende vore understödd, som sig borde, af svenska mini-

»stern \dd ryska hofvet, baron v. Nolcken, hvilken, ehuru en

»i sig sjelf beskedlig man, likväl vore lättrogen, kortsynt, för

»mycket lierad med mig och aldeles icke vuxen den plats,

»han imiehade. Hvad er beträffar, säger han sig hafva an-

»vändt all uptänklig möda att utforska er, men funnit er

»tillsluten, förbehållsani, och ogenomtränglig, hvaraf han drog

»den slutsats, att ni vore en farlig man, som, enär ni åter-

»kommer till Sverige, icke borde undgå regeringens hela up-

pmärksamhet. Grefve Bezborodko beslöt, att hvad af detta

»rörde ]>aron v. Nolcken borde komma till hans kunskap,

»på det han derutaf måtte lära känna sin legationssecreterare».

Sedan denna berättelse var slutad, af hvilken jag tydligen

inhämtade, att jag varit misstänkt utan att dertill hafva gifvit

minsta anledning, frågade jag, huru det gått med den stackars

Bom, som så orättvisligen blifvit belastad med den vanärande

beskyllningen att hafva varit delaktig i en stöld. Det svara-

des, att hans hemresa i sådane omständigheter icke kunnat

fortsättas, att han blif\it tillbakaförd, samt att han och Wulff

nu voro på ett annat ställe i godt behåll. Jag fick sedan

veta, att detta ställe var den lilla staden Sophia vid Zarskoé

Selö, att deras arrestering i Fredricshanm, skett med ytterlig
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våldsamhet, att den ena af dem, eller bägge, blifvit slutna i

jern och såsom erkände missdådare transporterade till deras

förvaringsort. Sådan blef belöningen för den unga Boms be-

redvillighet att föra general Sprengtporten till S:t Petersburg,

för den tillgifvenhet emot honom, hvaraf han på denna resa

blef intagen, samt för den gamle Wulffs mångåriga tjenster.

Hvar och en kan döma om de bittra reflexioner, som denna

händelse hos mig föranledde.

Baron Nolcken blef högligen upbragi öfver Bergstedts

upförande. Denne fick tillsägelse af ryska ministéren att

icke mera visa sig vid hofvet. Genom den protection, som

hans slägtskapsrelationer lämnade honom, blef han någon

tid derefter flyttad till en legationssecreterareplats i Berlin,

om hvilken flyttning, hvilken skedde, sedan jag lämnat S.t

Petersburg, han icke underlät att underrätta mig genom ett

bref, adressera[djt till Kieff, och som utan tvifvel skrefs i afsigt

att visa i synnerhet general Sprengtporten, att oagtadt hans

missöde i Ryssland, han dock icke förlorat sin regerings för-

troende.

Aret 1787 ingick. Kejsarinnan Catherina den II:dra

skulle på vinterföret företaga sin namnkunniga resa till södra

delen af sitt omätliga rike, fördröja några månader i Kieft",

Rysslands äldsta hufvudstad, för att der i Petschersky kloster

förrätta sin andagt och påföljande vår fara utfore Dniepern

ända till cataracterne samt derifrån landvägen till den ny-

bygda staden Cherson, der hennes möte med tyska kejsaren

Joseph den Ilrdra var utsatt, hvilken monark sedermera skulle

beledsaga henne till Crim. Anstalterne till denna resa voro

ofantligen kostsamma och pragtfulla. De utgjorde allmänna

samtalsämnet och väckte hela Europas nj^fikenhet. Alla ut-

ländska tidningar voro fulla med beskrifningar derom och

med gissningar öfver ändamålet för denna resa och för mötet

emellan tvänne så mägtige krönta hufvuden.

General Sprengtporten hade vunnit den honom smickrande

utmärkelse att blifva nämd ibland dem, som skulle utgöra kej-

sarinnans suite. Då började han med sitt öfvertalande, att jag

skulle följa honom och fortsatte sedan dagligen detsamma. Efter
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Bergstedtska brefvet hade han åter blifvit oändligeii frvndtUg

och förekommande emot mig. Jag anförde deremot min längtan

att återse mitt fädernesland och min fortfarande sjuklighet.

På den senare invändningen svarade han, att rörelsen skulle

vara nyttig för min hälsa, och att han ville draga försorg

derom, att jag skulle få en täckt släda, i hvilken jag kunde

ligga bequämt h^-ilande på en madrass. På den förra före-

stälde han, att det ingalunda skulle vara mig gagneligt, om,

efter flera månaders vistande i llyssiand, jag skulle begifva

mig derifrån just vid den tidepunkt, då jag hade tillfälle att

bese det inre af riket, h\dlket kunde i alla hänseenden blifva

mera lärorikt för mig än ett förlängdt \åstande i hufvudsta-

den, der jag dessutom, ända till nu, genom min sjuklighet,

fått se så litet. Jag kunde dessutom, i fall vistandet i Kieff

icke behagade mig, taga hemvägen genom Polen och Preusen

till Stralsund och Ystad och således äfven få lära känna

dessa länder ; kostnaden till en sådan resa ville han anskaff^a.

Då jag anförde, att min permission icke var gifven på mera

än fyra månaders tid, svarade han, att ingen ting vore lättare

än att få den förlängd, om jag ansökte derom. Jag var efter

den uptäckt, jag gjort rörande general Sprengtportens moraliska

caractere, flere dagar i en qualfull ovisshet om det beslut, jag

l)orde taga, och icke vågade jag, af frugtan för hans grufliga

misstänksamhet, rådföra mig härom med svenska ministern.

På ena sidan tillstår jag, att jag lockades af begäret att se

det inre af Ryssland; på den andra sidan var jag aldeles utan

penningar till en hemresa, och sedan jag blif\-it öfvertygad

derom, att för general Sprengtporten ingenting var heligt,

bäfvade jag äfven för samma öde, som trätfat den oskyldige

Bom, i fall jag, emot denne generals vilja, skulle företaga

min återresa till Sverige. Dessutom ansåg jag den delen af

förslaget, som rörde resan genom Polen, såsom utförbart[!], och

att jag således derigenom kunde lyckas att skilja mig från

en man, hvilken jag numera ej betragtade utan den högsta

ovilja. Jag gaf således mitt bifall till resan, emedan jag be-

fann mig i så olyckliga omständigheter, att jag icke utan fara

för min person kunde vägra det. Mitt samtycke behagade
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oändligen. Jag skref åter till general Hermansson och in-

skickade genom honom en ansökning om prolongation i)a

min permission. Den erhöll jag, utsträckt på ett års tid,

daterad den 29 Mars 1787.

En annan händelse tilldrog sig denna vinter, som jag

icke bör förbigå att omnämna, emedan den gjorde på mig

ett djupt intryck. Sedan Sprengtporten blifvit utnämd till

rysk general, ankom till S;t Petersburg en suljaltern officer

vid Safvolax infanteriregimente, hvars chef generalen varit,

och hvars officerscorps, åtminstone största delen af den, hyste

för honom en tillgifvenhet nära liknande dyrkan. Denne

officer, vid nanni Fieandt, hade flera enskilda samtal med

generalen, om hvilkas föremål, genom generalens fåfänga, jag

snart af honom sjelf blef underrättad. Han förtäljde, att den

utskickade medförde från regementets nuvarande chef, öfver-

sten Brunow, och samtlige officerare det updrag att förklara

deras beredvillighet att på första vink af den ryska generalen

upbryta och ställa regimentet till dess ordres. Det är mycket

sannolikt, att Fieandt, hänförd af ett blindt nit, eller för att

gifva sig vigt i generalens ögon eller förledd af några obe-

stämda yttranden af missnöje, som han hört, diktat ett up-

drag, som han aldrig fått ; regementets upförande följande året

vid Nyslott och året derpå vid Porosalmi samt under hela

kriget vederlägger tillräckligen ))eskjdlningarne om uproriska

tänkesätt; det var just för detta regementes kulor, som Sprengt-

porten 1789 skulle falla svårt blesserad, vid hvilket tillfälle

trouppen commenderades af den officer, som varit stabscapi-

taine vid hans eget compagnie, sedermera generallieutenanten

Göran Jägerhorn.

Imedlertid blef Fieandts Ijeskickning med största tack-

nämlighet och tillfredsställelse emottagen; generalens hög-

färd blef kittlad af det välde, han trodde sig äga och kunna

utöfva i Finland. Sändebudet, som genom den åtagne

(kommissionen och äfven om han gifvit sig den sjelf satt

sin välfärd på spel, förtjenade utan tvifvel att af generalen

med granlagenhet behandlas; men utom det att han för mig

yppat hans ärende, hvarigenom den unge oförsigtige mannens
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hemlighet blef coniprometterad, betedde han sig ännu till slut

ganska ovärdigt emot hon(jra. Sedan Fieandt dröjt några

dagar i S:t Petersburg och vid middagsmåltiderne, i hvilka

han deltog, visat för generalen i ord orh åthäfvor en slafvisk

undergifvenhet och en vördnad, som endast kan jämföras

med den, som Dalai-Lama fordrar af sina tillbedjarc, nalkades

<iagen för hans återresa. En afton, då jag befann mig i ge-

neralens sängkammare med hans son, och då han sjelf satt

i soifan vid sidan af sin maitresse,. inträdde Fieandt för att

taga afsked. — »Skall ni nu resa, min käre Fieandt V» —
»Ja, nådig Herr General.» — »Nå, huru står det till med er

»resecassa? Har ni skjutspenningar till återresan?» — »Ja.

»nådig Herr General.» — »Jag förmodar, att de lära vara nog

»knappt tilltagne.» — Derefter uptog han långsamt ur fickan

en börs, som var lång och mycket tom, gräfde deruti länge

med högra handens tumme och pekfinger, tog slutligen fram

en ducat och räckte den i allas vår närvaro åt den stackars

ambassadeuren, som. o blygd! ehuru officer och adelsman,

steg fram och, bugande, emottog denna drickespenning. Va\

sådan för både gifvaren och tagaren lika förnedrande scéne.

kunde jag icke uthärda, utan gick in i min kammare. Denna

scéne uplyste mig än närmare derom. att general Sprengt-

porten hälst ville se sig omgifven af personer, för hvilka han

icke behöfde besvära sig med att hysa aktning, som han

kunde bemöta efter behag, och som voro helt och hållit af

honom beroende. Häraf stärktes jag ytterligare i mitt redan

fattade och hitintill verkstälde beslut att åtminstone i anse-

ende till penningeförhållanden undgå ett så skymfligt bero-

ende.

Tiden för afi-esan till Kieif inföll. Vid framkomsten till

den lilla staden Sophia, befriades Bom från den fångenskaj).

hvaruti han der quarhållits, men i stället att få återvända

till sitt fädernesland nödgades han följa med generalen ända

till MohilefF för att tills vidare förblifva på hans derinvid

liggande gods, Khulascheffski. I det enskilda samtal, genera-

len hade med honom efter sammanträffandet, lärer han hafva

lyckats öfvertyga Born derom, att han icke hade haft någon
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del i den honom ölVergåntrna olycka. Hvilkcn åtgärd, som

vidtogs i anseende till kammartjenaren \\'ulff, kan jag icke

nu erinra mig; men icke var han med på resan, utan lärer

hafva hlifvit skickad till Finland. Fröken Hederskjöld var

quarlämnad i S.t Petersburg, men l)egaf sig sedermera der-

ifrån till Stockholm, der hon till sin död fortsatte sin förra

rcirelse.

Resan fortgick igenom städerne Porchoff, "\\'elikie Luki.

Smolensk, Orscha, Schklotf till Mohileff. Schkloff beboddes

då af ägaren, general Soritsch, som varit kejsarinnans förste

generaladjutant och favorit vid den tid. konung fiustaf den

Ill.dje gjorde sitt besök i S:t Petersburg. Han lefde på en

stor fot, hade sitt egit capell och en på hans bekostnad un-

derhållen cadettcorps, hvarest 100 adeliga ynglingar njöto fri

upfostran. Han ^dsade sjelf alla sina inrättningar och glömde

icke att under svenskars vis^tande hos sig anlägga commen-

deursbandet med stora korset af svenska svärdsorden. Vid

hans bord hände sig, att jag kom att sitta bredvid en person

hvars ansigte liknade någon, som jag förut sett. Under sam-

tal med honom på tyska språket nämde jag, att jag var född

i Finland. Då frågade han, om jag varit i Helsingforss, och

då jag svarade att det var min födelsestad, frågade han vidare

efter min far, och då han fick veta, att jag var hans son,

erinrade han mig, att han många gånger l)urit mig på sina

armar. Han var född i Schwaben, men som ryttmästare i

rysk tjenst hade han åtföljt en öfverste Schwartz eller

Schwartzer, som i anseende till någon vid finska domstolen

anhängig process begifvit sig till Finland, der han en hel

vinter uppehållit sig i Helsingforss. Detta sammanträffande

efter en så lång tids förlopp och på ett så långt afstånd från

min hembygd var mig ganska angenämt. Jag är ledsen

deröfver, att denne hedersmannens namn nu undfallit mitt

minne.

General Soritsch måste i sin ungdom hafva haft en vac-

ker figur, men han var blottad på kunskaper och talade

franska språket mycket illa. Han yttrade sig med mycken

öppenhet om sina förra forhållanden till kejsarinnan och för-

J
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döljde icke sin animosité emot prins Potemkin. Icke långt

före vår ankomst till Schkloff hade en svensk äfventyrare,

som kallat sig Maurice, och som länge uppehållit sig der,

begifvit sig derifrån under förevändning att på turkiska

gränsen upköpa bomull, h vartill han fått ett betydligt förskått

af general Soritsch, för anläggandet af en fabrique, men med
föresats att behålla penningarne och aldrig mera återkomma.

Denne Maurice var öfverste lieutnant Hjerta, svåger till erke-

biskop Troil, och som, anstäld vid ett regemente i Safvolax,

hade efterapat konungens namn till anordning af ett tusende

riksdaler att utbetalas till honom från ränteriet i Kuopio.

För detta brott måste han rymma till Ryssland, der han

länge vankade omkring, till dess han stadnade i SchklofF

och sökte sin utkomst med parfumeriearbeten och brän\'ins

distillering, till dess han blef bemärkt af ställets ägare, som

tyckte om hans fördelagtiga figur och ville förhjelpa honom
till en bättre ställning. Icke förr än efter hans afresa blef

det bekant, hvem han var. Hans sista öde, många år derefter,

var, att han ifrån Holland ankom till Batavia med stora re-

commendationer, förde der på credit en yppig lefnad, men
dog efter några veckor, efterlämnande en skuld, gjord der på

stället, af 30,000 gyllen.

I Mohileff stadnade general Sprengtporten någon tid för

att taga kännedom om sitt nj^förvärfvade, närbelägna gods,

för att göra bekantskap med dess förvaltare, en fattig jjolsk

adelsman, men framför alt för att af honom utpressa pen-

ningar, Hvaraf han ständigt befann sig i stort Ijehof. Sedan

han derutaf kunnat l:)ekomma något och mycket mindre än

han påräknat, fortsattes resan öfver TschernigofF och Xeshin

till Kieff, der han till en början, tog quarter hos prins Dasch-

koff, som i S:t Petersburg erbjudit honom ett sådant.

Denne prins var en ung, bildad man, upfödd dels i

Schweitz, dels i England och Frankrike, och hvilken äfven

berest Italien och Tyskland. Han talade dessa länders språk

med ovanlig färdighet och hade vid återkomsten från sina

utländska resor genast erhållit ett regimente, som nu var

stationera [dj t i Kieff. För att under kejsarinnans vistande der-

Ehrenströms anteckningar. (3
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städes kunna vara någorlunda väl etablerad hade han köpt

tvänne vid hvarandra liggande envånings trädhus, ty andra

funnos icke i denna dåliga stad. Han hade fört med sig

ett litet utvaldt bibliotheque, portefeuiller med ritningar och

gravurer, hade en talrik betjening, franska och ryska kockar

och kammartjenare, tvänne silfverservicer, ett capell, bestående

af musicanterne vid hans regimente, klädde i scharlakan med
guldbroderier, och anfördt af en utmäi"kt skicklig capellmä-

stare, och alt annat i förhållande härefter.

Denne prins, hvars mor spelat en så betydlig röle vid

1762 års revolution i Ryssland, och som nu var president i

vettenskapsacademien i S:t Petersburg, visade mig mycken

godhet och i anseende till min egenskap af utlänning äfven

attentioner, hvilka förvägrades åt öfverstelieutenanten och ma-

jorerne vid hans regimente, ehuru de sistnämde voro knesar

såsom han och mycket äldre till åren. Då han anvisade

mig en plats i soffan bredvid sig, nödgades desse stabsoffice-

rare stående underhålla deras samtal med honom. Efter

någon tid fick general Sprengtporten hyra ett eget quarter,

tillhörande en i Kieff etablerad grekisk famille. Det var ett

dåligt envånings trädhus, såsom de flästa byggnader i den

staden. Huset hade tvänne ingångar från gården; den ena

förde till generalens egna rum, en sal, ett förmak och en

sängkammare, den andra till 2:ne små rum, hvilka uplätos

till unga Sprengtporten och mig. Från det inre af dessa gick

en gles dörr till generalens sängkammare, men den var fast-

spikad. Denna lilla omständighet är nödig att känna för fort-

sättningen af min berättelse.

Efter kejarinnans ankomst, som bodde i det hus general-

gouverneuren öfver Ukraine, grefve Romanzofi^ Zadunaiski, dit-

intills innehaft, och hvilken nu för sig låtit upbygga ett an-

nat hus af träd, for hon hvar dag till Petschersky kloster att

förrätta sin andagt, alla dagar i veckan under ett slags in

cognito, men om söndagarne och andre stora helgedagar med
en kejserlig ståt och stor suite.

I början af mitt vistande härstädes gick jag ofta ut med unga
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Sprengtporten och generalens adjutant, Parfeneck, en utmärkt

beskedlig ung man, som fattade mycken vänskap för mig, och i

skygd af hvars ryska uniform jag kunde, till och med under skylt-

vakternas ögon, afrita sådana viier, som behagade mig. Vi gjorde

ofta långa promenader tillsamman i och omkring staden. Den

består egentligen af tre skilda afdelningar med särskilda namn,

hvaraf tvänne ligga på en stor höjd uppå Dnieperns högra

strand och den tredje djupt nedanföre denna höjd invid sjelfva

floden. Der finnes en talrik mängd af kyrkor och kloster,

alla af sten, ibland hvilka sistnämde klostret Petschersky nju-

ter anseeende af stor helighet, likasom det är ofantligen rikt

doteradt, och den vidlöftiga byggnaden med sina många cou-

poler underlåter icke att vara imposant. Peter den I har in-

vid detta kloster låtit upbygga en m3^cket stor klockstapel,

i en ädel stil, och hvars coupol är förg}dd. Men de flästa

boningshusen i denna stad voro på den tiden eländiga kojor,

bygda på Ukrainska sättet af resvirke, med väggar flätade af

ris och beslagne ut- och invändigt med lerbruk. Gatorne

voro icke stenlagda och således vintertiden obeskrifligen djupa

och smutsiga. Contrasten emellan dessa gator med de dem
omgifvande kojor och den mängd lysande equipager, prägtiga

uniformer, och hofvets talrika guldornerade livré-betjening, som

på dem hvimlade, var rätt löjlig. Europas förfinade luxe,

och Ukrainska cossakernas enfald i lefnadssätt och fattigdom

voro här i daghg strid med hvarandra. I alla provincer, som

kejsarinnan skulle genomresa, hade generalgouverneurerne vid-

tagit ovanliga anstalter för hennes bequämlighet samt i syn-

nerhet för att förbättra de vägar, hon skulle passera; men
generalgouverneuren i Ukraine hade underlåtit denna omsorg,

hvarföre hon också efter sitt inträde i detta gouvernement

fick vidkännas många för henne ovanliga stötar. Hon an-

märkte också till grefve Romanzoff", som varit henne till mötes

på gränsen af Ukraine och derifrån åkte i hennes vagn, att

vägarne i detta landskap voro mycket dåliga, men han sva-

rade: »Madame! Vos sujets Ukraniens sont trop pauvres, pour

i)que j'ai pii prendre sur moi de les vexer extraordinement
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»dans iine occasion, ou ils ne doivent sentir que le l)onheur

de voir leur souveraine.»'

Min hälsa var förbättrad, men det föll aldrig general

Sprengtporten in att föreslå mig att blifva presenterad vid

hofvet eller i de societeter, i hvilka han införde sin son.

Dertill fordrades också för mig en equipering, som jag icke

kunde förskaffa mig, utan att han dertill förskjöt kostnaden.

Dels var han af sin egen penningeförlägenhet hindrad att er-

bjuda mig ett lån dertill; dels kunde jag icke bequäma mig

att begära ett sådant. Troligen ingick det ock i hans plan

att genom brist och obehagligheten i min ställning tvinga

mig till mera eftergifvenhet. Men häruti missräknade han

sig. I samma mån som mitt missnöje emot honom tilltog,

ökades ock min oböjlighet. Jag åhörde icke mera med stilla-

tigande hans häftiga utfall emot mitt fädernesland; jag be-

stridda dem med ifver och anstälde jemförelser emellan Sverige

och Ryssland, hvilka icke utföllo till fördel för det senare

landet, och hvaröfver han mycket upretades. Till och med
hade jag på detta afstånd från min hembygd funnit skäl att

i många delar försvara den af Sprengtporten alltid smädade

konungen; och detta försvar retade ännu mera. Många af

de ryssar, hvilkas bekantskap jag gjort, talade med beundran

om konungens genie och om de stora egenskaper, som de till-

lade honom ; detta började uprigtigt att fägna mig, också der-

före att det var en motsats emot Sprengtportens yttranden,

och emedan jag aldrig lifligare känt, att jag var född svensk,

än då jag befann mig i R3'ssland. Min patriotiska känsla

för mitt land tillväxte med hvar dag, och äfven i samma
förhållande de förebråelser som jag gjorde mig att af ung-

doms oförstånd hafva låtit förleda mig till ett tanke- och

handlingssätt, hvilket omsider Inringat mig till den olycka,

hvaruti jag nu befann mig.

För att för mina få bekantskaper gifva en passande färg

' "Madame! Era undersåtar i Ukraine äro alt för fattiga, för att

jag skulle kunnat taga på mig ansvaret att plåga dem med utomordent-

liga pålagor vid ett tillfälle, då de endast böra känna lyckan att se

sin monark.»



HANS FÖRHALLANDE TILL SPRENGTP. BLIR ALT SPÄNDARE ^5

åt mitt uteblifvande från sällskapskretsanie, sade jag mig vara

sjuk och förblef ständigt på min kammare, sysselsatt med läs-

ning af de böcker, jag medtagit från Dahlgrenska lånebiljliothe-

qiiet, med att göra utdrag ur desamma, med sammansättande af

min rese-journal eller andra skrifter samt med ritande. Nu gick

jag icke mera in till generalen, oftare än då jag blef kallad. Våra

samtal, förut så förtroliga, buro nu stämpeln af ömsesidig köld

och förbehållsamhet. Jag tillstår, att jag, förförd af min hetta och

mitt elaka lynne, icke underlät något tillfälle att genom mina

uttryck såi-a honom, emedan jag i tid och otid lät framskina

den mening jag nu fattat om hans person, hans upförande

och tiendtliga afsigter emot sitt tadernesland, och med en

bitter ton af klander behandlade alla de nya föremålen för

hans lofsjungande. Jag åberopade, så ofta jag kunde, exem-

pel ur historien, af personer, hvilka under täckemantel af nit

älskan för friheten och af hat emot tyranniet endast åsyftat

att upf3'lla egennyttiga afsigter, och sedan de genom list vun-

nit sitt ändamål, upprättat till sin egen fördel ett mera ty-

ranniskt välde än det, de störtat. Flera gånger såg jag ho-

nom starkt rodna vid åhörandet af dessa betragtelser, antin-

gen af förargelse öfver min djerfhet, eller emedan han var

slagen af sitt samvete. Innan han ])lef rysk general, hade

vi merendels samtalat på fransyska språket, men efter denna

uphöjelse, hvarigenom han vann predicatet af Excellence, en

titel som lämnades honom af alla, kunde jag icke förmå mig

att nyttja detta språk, så vida jag ville undvika en titulatur,

som i Sverige var rikets råd allena förbehållen
;
jag tilltalade

honom endast på svenska språket för att få säga: 7>Herr Gene-

ral!)) och när jag någon gång var tvungen att med honom,

i andras närvaro, tala fransyska, nyttjade jag endast orden:

»i/oM General !i> Denna afiectation förtretade honom synnerligen.

Hela min nuvarande sinnesstämning, mitt tillbakadragande

från honom, mitt ständiga sysselsättande vid mitt skrifbord,

hvilket jag med upsåt stält på det sätt i mitt rum, att han

genom en stor springa på den tillslutna dörren till hans säng-

kammare kunde med egna ögon se, väckte till den högsta

grad hans misstankar emot mig. Ständigt ville han af sin
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son, som bodde i samma kammare som jag, utforska, hvad

jag förehade, hvarom han dock icke af honom kunde få nå-

gon upl3'sning. Denne vältänkande yngling ogillade synbar-

ligen sin faders hela beteende och yttrade för mig både vän-

skap och förtroende, oagtadt jag med stränga ord förebrådde

honom hans redan då visade böjelse för kortspel, hvilken slut-

Ugen förde honom till ett sjelfmord. Som jag icke hade något

att fördölja, trotsade jag generalens spioneri på mina före-

tag och sysslosättningar. Då jag flere gånger erinrade honom

om sina löften rörande min hemresa genom Polen, gaf han

länge deruppå évasiva svar, men när jag vid ett tillfälle yr-

kade på ett afgörande beslut i detta ämne, åberopande

min oöfvervinneHga håg att så snart, som möjligt vore, åter-

komma till mitt fädernesland och min djupa ovilja att längre

uthärda med mitt nuvarande tillstånd, hvilket jag kallade

en fångenskaj), demasquerade han sig helt och hållit. Sedan

han lyckats att draga mig så långt bort och att afskära för

mig alla communicationer till min räddning, ansåg han sig

icke mera behöfva några onödiga omsvep. Han föreställde

mig först med en mine och en ton, hvaruti jag tyckte mig

uptäcka ett hånlöje, att, sedan jag företagit en så lång resa

med en rysk general, for hvilken man i Sverige hade så mycken

farhåga, skulle jag, vid min hemkomst, omöjligen kunna hop-

pas någon lycka eller framgång, utan säkerligen alltid blifva

blottstäld för misstankar och kanske förföljelse; att deremot,

om jag ville quarstadna i R^-ssland och ingå i kejsarinnans

tjenst, jag kunde vara förvissad om snar befordran och om
fördelar \dda öfvervägande alla de, som jag annorstädes kunde

vinna; att han således förnyade de i detta hänseende mig

redan gjorda anbud och hoppades, att jag nu haft tillräcklig

betänketid att med mogen öfverläggning fatta mitt beslut,

samt att han ansåg närvarande omständigheter vara af den

beskaffenhet, att de oundvikligen påkallade mitt bifall till hans

förslag. Aldrig hade någon menniskja hitintill framstått för

mina ögon i en mera förhatlig skepnad, än general Sprengt-

porten i detta ögnablick. Han hade således genom list och

bedrägeri samt upsåtligt falska löften lockat mig ända till
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Kieflf, blott för att så mycket lättare vinna sina afsigter, ^ättra

min fria vilja och fastbinda mig vid sitt öde. Till det högsta

iipretad af ett sådant skändligt upförande, uprepade jag mina

förut gifna svar, att jag häldre ville utsätta mig för det värsta,

som kunde hända mig i mitt fädernesland, till och med att

der bettla mitt uppehälle, än quarstadna i ett rike, som vore

Sveriges naturliga fiende, och der nationens lynne, religionen,

styrelsesättet och sederne icke rätt passade för andre än de,

som voro utrustade med ett slafsinne, som jag aldeles sak-

nade. Xu förifrade general Sprengtporten sig i sin ordning

och sade med vrede: »Jag skall underrätta er derom, i fall

»ni glömt det, att för personer af sådane tänkesätt som de ni

»nu yttrar, innebärande så mycken arghet emot det land, der

»ni vistas, har man ett forvaringsställe, som heter Sibirien».

Denna hotelse var den sista droppan i det redan till yttersta

brädden fylda fatet; det flödade öfver. Jag svarade: »Det fe-

»lades ännu i Herr Generalens historia, att en ung, välsinnad,

»men lättrogen och bedragen yngling, blifvit af honom för-

»ledd att öfvergifva en älskad far, käre anhöriga och vänner

»samt sitt fädernesland för att genom dess åtgärd blifva skickad

»till Sibirien. Men ehuru förfärlig den utsigt är, som Herr

»Generalen nu för mig öpnar, såsom den slutliga belöningen

»för den tillgifvenhet, jag visat honom, och för det förtroende,

»jag haft den olyckan att sätta till ädelheten af hans carac-

>)tere, så förklarar jag likväl, att hvarken hot eller tvång skall

»kunna förmå mig att afvika ifrån min öf\'ertygelse eller

»böja mig efter Herr Generalens nu till fylles uppenbarade af-

»sigter». Sedan jag sagt dessa ord, vände jag honom ryggen,

gick ut ifrån hans rum, hvars dörr jag med häftighet slog

igen efter mig, och begaf mig till min kammare, der jag öf-

verlämnade mig till den högsta fortviflan öfver det oförstånd,

jag haft att ställa mig i förbindelse med en man af sådant

lynne.

Vid denna tid 5'^pades det, att han genom sin elaka

hushållning var blefven alldeles utblottad på penningar. Hans

medförde tyska kock requirerade m}-nt till inköp af mat, och

ingen tillgång fanns dertill. Det förspordes sedermera, att ge-
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neralen lånat en mindre summa af prins Daschkoff, och att

han äfven haft den oklokhet att i samma ärende skriftligen

vända sig till grefve Bezborodko, som ansåg ett sådant steg

högst otilbörligt och icke vårdade sig att svara honom, men

omtalade hans gjorda begäran för kejsarinnan, som deröfver

yttrade ett särdeles missnöje, så vida hon, blott några måna-

der förut, så rikligen begåfvat honom. Vid sin ankomst till

Kieff hade han blifvit af öfverhofmarskalken tillfrågad, på

hvad sätt han ville begagna den alla till kejsarinnans suite

hörande personer tillagda rättighet att antingen låta dagligen

hämta färdig mat till middagsmåltid från det kejserliga köket

för så många personer, han behagade, eller matvaror för att

sjelf låta tillreda dem. Hans högfärd föranledde honom då

att vägra emottagandet af någondera anbudet ; men nu, sedan

penningarne voro till ända, nödgades han anhålla att få n}4tja

det första alternativet, hvilket steg också ådrog honom oför-

delagtiga anmärkningar. Imellertid bifölls hans begäran, och

hvar dag hämtades sedermera genom hans betjening från kej-

sarinnans kök fem väl lagade rätter, soppan i en terrine och

de öfrige rätterne på fat af silfver med så många franska

bröd, som det voro personer vid bordet, samt tvänne bouteil-

ler mjöd, hvitt och rödt. Bordet dukades alltid i den kam-

mare, som unga Sprengtporten och jag bebodde. Generalen

sjelf åt hvar dag utom hus, mast hos öfverhofstallmästaren:

grefve Naritschkin.

Men snart inföll han i en svår och farlig sjukdom, be-

redd som jag tror af mångfaldiga chagrins, hvilka tärde ho-

nom, och som han Ijemödade sig att fördölja. Upträdet med

mig torde också hafva gjort intryck på hans samvete. Ifrån

den stund det ägde rum intills hans sjukdom, det vill säga

under några veckor, hade jag, oagtadt boende under samma

tak som han och blott skild från honom genom en vägg och

en gles dörr, icke sett honom, än mindre satt min fot öfver

hans tröskel. Jag var bragt derhän, att jag ansåg hans från-

fälle såsom den enda utväg för mig till befrielse. Aldiig lät

jag fråga efter hans tillstånd, än mindre infann jag mig sjelf

vid hans bädd för att underrätta mig derom. Kejsarinnan
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skickade honom en af sina läkare, som dagligen besökte ho-

nom. Men det bästa läkemedlet, och hvilket hade en under-

bar verkan på den sjuke, var ett personligt besök af furst

Potemkin. Ankommen till Kieff från en resa till sitt gou-

vernement Taurien, och sedan han fått veta Sprengtportens

sjukdom, beslöt han, för att visa, att han beskyddade honom

emot grefve Romanzoffs ådagalagde obenägenhet emot denne

general att hedra honom med sin visite. En eftermiddag

hörde jag ett starkt buller i huset. En kammartjenare kom

inspringande, andtruten, och ropade: DLejprincdy) Under denna

titel var den mägtige mannen känd i ett land, upfyldt af

furstar och knesar. Straxt derefter såg jag genom den stora

dörrspringan honom komma in i den sjukes rum, närma sig

hans säng och hörde honom fråga, huru han mådde. Efter

erhållet svar satte han sig och berättade ibland annat, att, när

han kände sig opasslig, nyttjade han ingen annan kur än

mjölk. Sedan han sutit en flerdedels timma, for han åter bort.

Redan följande dagen lämnade generalen sängen, men

hans convalescence räckte länge. Då han orkade att stödd på

en käpp promenera i sina rum, stadnade han altid vid den

nänide dörrspringan och såg mig beständigt sittande med

pennan i hand vid det med afsigt midt för springan stälda

bordet. Hans nyfikenhet att veta hvad jag skref var omått-

lig, men kunde icke tillfredsställas genom de frågor han der-

om dagligen gjorde sin son. Då han omsider var så tillfrisk-

nad, att han kunde för första gån§en fara ut till middagen,

föresåg jag, hvad som skulle hända, tog således alla miria pap-

per, hvilka voro sorterade i särskilda convoluter, och lade

dera på bottnen i min vid dörren till yttre rummet stående

coffert, emedan jag då ännu icke haft tillfälle att skaffa mig

ett skatull, i stället för det stulna. Ofvanpå papperen lade

jag mitt linne och mina kläder, läste igen coflferten och stack

nyckeln i min ficka. Bordet lyftade jag ifrån midten af golf-

vet intill fönstret, så att det ej mera var synligt från dörr-

springan. Straxt på eftermiddagen kom generalen hem, och

jag hörde honom säga, då pälsen aftogs, att vagnen skulle

blifva förespänd, emedan han åter ville genast fara ut. Hvad



80 sprenxtTporten begär att få se ehrexstöms papper

jag förmodat inträffade. Så snart han från dörrspringan blef

varse, att hvarken jag eller skrifbordet syntes, beslöt han att

öfver gården komma in till mig. Då han inträdde, satt jag

och läste i en bok. Jag steg långsamt upp, lade boken ifrån

mig och hälsade med mycken köld. Han deremot affecte-

rade den största vänlighet, stälde sig med ryggen emot kakel-

ugnen och såg sig omkring efter de papper, hvarmed mitt

bord alla dagar förut varit belastadt, och hvaraf han nu icke

kunde uptäcka en lapp. Sedan började han sitt samtal : »Jag

»har varit mycket sjuk)>. — »Jag har hört det». — »Xu

»känner jag mig mycket ])ättre och har i dag för första gån-

»gen varit ute i fria luften, som jag tycker icke bekommit

»mig illa». — Intet svar a min sida. »Hvarmed har ni sys-

»selsatt er under denna tid». — »Som vanligen, med läsa och

»skrifva». — »Böcker ser jag, men inga papper; hvar äro de?»

— »I min coffert». — »Jag skulle vara oändligen interresse-

»rad att få se dem». — »Det beror af Herr Generalen; här är

»nyckeln till cofferten; »jag har inga hemligheter att fördölja».

— Han fattade nyckeln med hastighet, likasom han frugtade

att jag skulle ångra mig, och sade: »Tillåter ni det verkli-

»gen?» — »Alt för gärna». Han var klädd i generalsuniform,

utan värja, och begaf sig till cofferten, som han öpnade,

och då han fann kläderna öfverst, tog han dem stycke för

stycke och lade dem på tvänne bredvid stående stolar, sedan

linnet, skjortor, halsdukar, näsdukar, m. m. Efter ett mödo-

samt arbete med denna utpackning kom han ändtligen till

papperen, och uplade det ena convolutet efter det andra på

sin vänstra arm, men som antalet af dessa convoluter var

stort, och han icke ville quarlämna det minsta blad, samt

det var påkostande för hans rygg att böja sig så djupt ner,

nödgades han för att fullborda sin förrättning i sin generals-

uniform falla med det ena knäet på golfvet, till dess han

anammat alt. Om han förut förekommit mig förhatlig, syn-

tes han mig nu i denna ställning låg. Sedan han upstigit,

hade han på den ena armen en så stor volume af papper,

att han var nödsakad att fasthålla den med den andra. »Nu

»måste jag bedja er», sade han, »att äfven öpna dörrarne för
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»mig, ty bägge mina händer äro fastade». Jag gjorde det, och

han gick in till sig, der jag hörde honom befalla, att hästarne

skulle frånspännas, ty han ville icke mera fara ut i dag. Han

hade fått vigtigare göromål; han skulle undersöka mina pap-

per, i förhoppning att der finna något, hvarigenom han kunde

stärkas i sina misstankar om min redlighet, eller finna en

ursägt för sitt vrånga förfarande emot mig.

Det var hos mig en naturlig reflexion, sedan han lämnat

mitt rum, att en man af heder och granlagenhet, då han såg

att jag utan betänkande och frivilligt öfverlämnade honom

nyckeln till min coffert, der papperen voro förvarade, hade

Ijort finna sig öfvertygad, att dessa papper icke kunde inne-

hålla något, som jag frugtade att visa, och hade således icke

begagnat mitt anbud. Men för general Sprengtporten var en

så beskaffad ädelhet i tänkesätt främmande. Begäret att kun-

skapa segrade hos honom öfver alla andra considerationer.

Nu uppoffrade han flera dagar att ransaka den skatt han

bemägtigat sig. Han fick i dessa uppsatser visserligen läsa

mycket, som uttryckte det häftiga missnöje, som beherrskade

mig i anseende till min närvarande ställning, min längtan

att återkomma till Sverige samt tydliga syftningar på honom

sjelf och hans moraliska caractere, sådan som jag nu lärt

känna den; men alt detta var honom förut tillräckligen be-

kant, och han borde förmoda, hvad som också verkligen var

fallet, att jag lagt alla dessa omdömen på papperet i den

afsigt, att de, förr eller senare, skulle komma till hans kun-

skap; ty huru skulle jag kunna slita mig lös från en sådan

man som han, utan att han först skulle göra sig till mästare

af mina hemligheter, i fall jag haft några sådane att fördölja ^

Hvad han således nu läste, och som jag på första vink ge-

nom öfverlämnande af nyckeln till min coffert tillåtit honom

att läsa, måste således, ehuru mycket mina skriftliga yttran-

den tjenade att upreta honom, likväl i hans ögon, blifva ett

obestridligt bevis af min uprigtighet och af min aflägsenhet

från alt hvad som kunde likna svek och bedrägeri; hvarföre

han ock vid ett annat tillfälle, under en exi^lication med mig,

yttrade sig med en förhastad naivité : »Andra hafva bedragit
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»mig genom list, men ni genom ärlighet och öppenhet». Det

vill säga, att han velat finna mig falsk och dubbel, att han

handlat efter denna öfvertygelse, men blifvit omsider tvungen

till det erkännande, att jag icke vikit från sanningen. Denna

missräkning kallade han att hafva blifvit bedragen.

Ibland denna pappersmassa, som nu låg på hans bord,

frugten af en flere månaders daglig sysslosättning, befunnos

utom anteckningar till min resejournal äfven smärre afhand-

lingar i hvarjehanda politiska ämnen merendels med hän-

tydningar till mina förhållanden med general Sprengtporten,

en mängd af utdrag ur de böcker jag läst i ryska historien

och resebeskrifningar öfver detta land samt flere convoluter

med afteckningar af märkvärdiga eller pittoreska ställen, som

under resan förekommit. Jag är ingen ritare, men kunde

likväl fatta rigtigt nog contourerne och perspectiven af före-

målen och ämnade att framdeles låta en skickligare hand

utföra dessa med penna och l)läck gjorde croquis, hvilken

föresats också sedermera blef till en del verkstäld af professor

Jan Fredr. Martin.

Men ibland dessa papper fann general Sprengtporten

dock ingenting af hvad han sökte och hoppades att finna

;

Icke ett bref utom det från Bergstedt om sin flyttning från

S:t Petersburg till svenska missionen i Berlin, hvilket bref

han förut sett; icke den minsta indice till någon hemlig

complott emot honom; ingenting, som var honom förut obe-

kant om mina förhållanden med Sverige. Han insåg nu, att

han genom de misstankar, han låtit vinna inrymme hos sig

i anseende till min redlighet, åter tillfogat mig en stor orätt-

visa likasom förut vid skatullets bortröfvande, om han, som

jag tror, var skyldig dertill, och derefter vid tillfälle af Berg-

stedtska brefvet till cantzlirådet Rosenstein.

Denna orättvisa bjöd han nu till att godtgöra. Genom

sin son lät han bedja mig att komma in till sig. För första

gången efter många veckors förlopp öfversteg jag tröskeln

till hans rum. Jag fann honom sittande bakom ett bord,

fullastadt med mina papper. Han mottog mig med den mast

förekommande artighet och förklarade, att han med det största
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nöje genomsett dem alla; att han iljland ritningarne funnit

åtskilliga, som så behagat honom, att han afcopierat dem,

h\dlka eopior han visade mig; att ibland mina afliandlingar,

ehuru till största delen författade vid elakt lynne, han funnit

åtskilliga, som hade förtjensten af värma, och som tillvunnit

sig hans bifall, men deremot andre, hvars syftemål han icke

kunde gilla, som till exemjiel ett fragment öfver Julius Cesar,

hvilket han företagit sig att vederlägga i en upsats, som han

upläste. Jag bär en djup vördnad för denne romares stora

egenskaper och fältherretalanger, men jag hade i denna lilla

skrift med afseende å Sprengtporten endast inskränkt mig

att visa, huru förderflig han var för den romerska friheten,

huru oklokt de af hans landsmän handlade, som slöto sig till

en man, hvilken under förevändning att befria sitt fädernes-

land från Pompeii ok endast traktade att för egennyttiga af-

sigter grundlägga sitt eget välde, och jag anstälde i anledning

häraf skarpa och "bittra reflexioner öfver frihetspredikanter och

politiske förförare i allmänhet. Dessa hugg träffade. Generalen,

i sin vederläggning, fastade sig i synnerhet vid den omstän-

dighet, att romarne på den tiden till anda och kraft voro

så sjunkne, att de icke mera kunde njuta friheten, samt att

Cesar var deras välgörare, då han ibland dem införde ordning

och åtog sig att med "sin starka hand styra staten. Om jag

i min afhandling icke besparat generalen anledningar att der-

utaf göra ledsamma tillämpningar på sig sjelf, hade han uti

sin sökt att betala mig med samma mynt; men jag låtsade

lika litet som han att förstå de ömsesidiga allusionerne.

Xu kisade sig åter generalen under alla yttre former af

välvilja och förtroende för mig. Han bemödade sig synbar-

ligen att förmå mig att glömma det framfarna; men jag kände

honom redan för väl att kunna vidare låta mig af honom

förbländas. Ehuru anständigheten ålade mig att i mitt ut-

värtes beteende svara emot hans, hade dock hotelsen med
Sibirien gjort ett för djupt sår, att någonsin kunna läkas.

Mina papper fick jag alla tillbaka, och det var icke förr än

efter min återkomst till Sverige, som jag vid bläddrande i

dem uptäckte, huru noga han inspecterat dem. I min rese-
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journal var ett stycke, som på ett någorlunda mörkt sätt

uttryckte mitt misshag öfver hans förbindelse med fröken

Hederskjöld; det slöts med denna phrase: »Detta stycke be-

i^griper ingen annan än den som skrifvit det.» Jag såg att

han med sin hand tillagt dessa ord: ^Och jag som läsit det.7>

Det efter pappersmönstringen återstälda lugnet l)lef snart

på ett oförmodat och för mig oförklarligt sätt rubba [dj t. En
dag skickade generalen och bad mig komma in till sig, då

han lämnade mig ett med posten från S:t Petersburg till mig

ankommet bref, med påskrift, att det skulle åtfölja hans. Jag

kände hvarken stilen på utanskriften eller sigillet, men då

jag öpnade det, såg jag att det var från capitaine Norberg.

Under det jag läste det, var hans upmärksamhet ouphörligen

fästad på mig, och den förvåning, som af dess innehåll hos

mig väcktes, undföll honom icke. Norberg beklagade sig der-

öfver, att han icke sedan min afresa från S.t Petersburg fått

veta något om mig och mitt hälsotillstånd, samt berättade

sedermera, »att en af våra gemensamma vänner nyligen varit

»i hufvudstaden, frågat mycket efter mig och ibland annat

»om beskaffenheten af mina penningeressourcer i detta främ-

»mande land, och dä Norberg derpå svarat, att jag icke gjort

)'>honom något förtroende derom, hade han yttrat sig, att det

»vore till förmoda, att de voro knappa, och att han således

»innan sin afresa från staden ville på ett engelskt handels-

»contoir, (hvars namn jag efter så lång tids förlopp glömt)

»för min räkning deponera 100 ducater, hvarom han anmodat

»Norberg att meddela mig undeh-ättelse.» Med hastigheten

af en blixt stod det klart för mina ögon, hvilken slutsats

general Sprengtportens misstänksamhet skulle draga af denna

underrättelse, och jag kunde ej undgå för mig sjelf medgifva,

att i detta fall denna misstänksamhet icke saknade en sken-

bar anledning. Jag öfverlämnade genast det genomlästa korta

brefvet åt den framför mig stående nyfikne och väntande

generalen, som läste det med en stark rodnad, hvilken be-

täckte hela ansigtet. Jag försäkrade honom, att jag icke visste

mig äga en med capitaine Norberg gemensam vän, hälst jag

icke gjort denne senares bekantskap förr än i Ryssland, att
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jag icke kunde nämna någon af mina bekante, som vore i

tillftille att bispringa mig med ett lån af 100 ducater; men
att, sedan dessa nu voro stälde till min disposition, vore det

mig likgiltigt, från hvilken hand de kommo, emedan de i alla

fall kunde skafia mig utväg att utan att falla generalen be-

svärlig göra min så länge efterlängtade hemresa till fädernes-

landet. Intrycket af denna min sista period syntes något

förminska olDchagligheten af det, som sjelfva penningedeposi-

tionen gjordt. Han afljröt samtalet, sägande med återhållen

harm : »Om denna resa få vi vidare öfverlägga.»

Han betragtade mig nu, såsom hade jag vunnit ett emot

hans önskningar och planer stridande oberoende, hvarigenom

jag kunde komma i tillfälle att skilja mig ifrån honom. Han
blef således betänkt på utvägar att ännu längre fördröja denna

skilsmässa. Fördenskull började han att föreställa, huru oan-

genämt det skulle vara för mig att återvända till Sverige

just vid den interressantaste tidepunkten af kejsarinnans resa,

då hon efter några veckor skulle embarquera på Dniepern

för att afgå till Cherson och Crim, på denna väg först hafva

ett möte med konungen i Polen vid flodens strand och seder-

mera sammanträffa med kejsare Joseph; att, om tillfället att

l)ese dessa märkvärdiga tilldragelser nu ginge mig ur hän-

derna, skulle ett sådant aldrig mera i min lefnad återkomma

;

att jag vid ett sådant tillfälle borde låta presentera mig vid

hofvet såsom en svensk resande officer, men att jag dertill

borde vara försedd med erforderlig equipering; att jag under

tiden, för att muntra mitt tunga humeur kunde, om jag så

ville, göra en kort resa till ^lohileö' med lieutenanten Scharp,

som han ditsände för att uptaga penningar på hans gods

;

att jag af dessa penningar kunde requirera så mycket jag

behöfde till nämde equipering och sedan återkomma till

KietF, innan kejsarinnans afresa derifrån; och att efter an-

komsten till Cherson eller Crim det berodde af mig, i fall

en sådan resa frestade min vettgirighet att antingen med
ryska ministern i Constantinopel Bulgakoö" eller österrikiska

internuntien eller neapolitanske ministern, grefve Ludolph,

hvilka alla skulle komma till Cherson, taga min hemväg
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öfver nämde turkiska hufvudstad, hvarifrån jag med sjölägen-

het till någon italiensk eller fransk hamn i Medelhafvet och

derifrån till någon hamn i Nordsjön och sedan till Smidet

kunde utan särdeles kostnad återkomma till Sverige. Det,

som hufvudsakligast förmådde mig att lyssna till de nu gjorda

förslagerne, var den mig aldrig öfvergifvande farhåga att på

den rätta och kortaste vägen till Sverige jag genom general

Sprengtportens tillställning kunde äfventyra att undergå ett

lika öde med den stackars Born. Utsigten att fara öfver

Constantinopel förfärade mig icke, emedan denna väg först

och främst afiägsnade mig, på ett nästan oåtkomligt sätt, från

general Sprengtporten, och jag sedermera l)orde kunna hoppas

att af svenska ministern derstädes l)lifva förhjelpt till min

hemresa, hälst jag hade att draga på de för mig i S:t Peters-

burg deponerade 100 ducater. För anl)udet att se hvad som

skulle tilldraga sig i Cherson hade jag ingen motvilja, utan

tvärtom mycken bijjelse, och i anseende till min equipering

för den resan var utflygten till Mohileff icke heller motbju-

dande, så xida. jag der kunde besörja om denna equipering.

I min kortta svenska uniformsjacka, ehuru ny, ville jag icke

låta presentera mig vid detta främmande hof. Jag antog så-

ledes, till generalens stora förnöjelse, det gjorda anl^udet, men
under det uttryckliga l^eting, som mindre Ijehagade, att jag

icke skulle lyfta någ)-a penningar till fyllande af mina behof

utan derföre afgifvande skuldsedlar att efter min hemkomst

inlösas. För en man, som varit van att omgifvas af personer,

hvilka emottagit hans penningegåfvor såsom allmosor utan

att Ijlygas, var det icke angenämt att sakna hos mig en lika

eftergifvenhet. Också hade jag hitintill icke haft att rodna

öfver någon sådan välgörenhet från hans sida. Den mat, jag

förtärt i hans hus, hade jag dyrt l)etalat med alla de chagrins,

han låtit mig vederfaras.

Lieutenant Scharp var född i Sverige, men jag hade

några år förut gjort hans Ijekantskap i Finland. Han var

en god och beskedlig menniskja, men utan kunskaper och

saknade l)estämdhet i caracteren. Med en outtömlig tjenst-

agtighet ombytte han tänkesätt och grundsatser efter omstän-
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digheterna och var i hvarje fall sådan, som man ville, att

han skulle vara. Han hade i sin första, ungdom varit i rysk

tjenst som officer, och under denna tid lärt sig tala ryska

språket med färdighet. Jag hade således i honom en god

tolck på resan till Mohileff. Jag kan icke erinra mig, af

hvilka orsaker han nu befann sig i Kiefif, der han icke un-

derlät att erbjuda sin tjenst åt general Sprengtporten, som

kände honom och nu begagnade honom i sina penninge-

affairer, om hvilka jag aldrig ville hafva något förtroende.

Nu var ändamålet med Scharps beskickning till Mohileflf att

incassera penningar af förvaltaren på generalens gods och att

på stället inhämta underrättelse om sjelfva förvaltningen.

Honom lämnades vid afresan icke mera penningar än som

jämt fordrades till skjutsens betalande och utaf denna om-

ständighet upstod snart en gruflig motgång, hvilken på det

högsta afiecterade mig.

Scharp hade emottagit skjutspenningarne i kopparmynt,

som var förvara[d]t i en stor påse, hvilken han hade

framför sig i Ix)ndvagnen. En eller två stationer från sta-

den Tschernigoff, då han skulle framtaga påsen att betala

skjutsen, var den borta. Han trodde att skjutsbonden tagit

den vid ett ställe, då vi bägge hade stigit ur vagnen

och aflägsnat oss ett litet stycke från vägen. Den borde så-

ledes der finnas någonstädes gömd. Han for genast tillljaka

med samma vagn till det stället, men återkom med oförrät-

tade ärender, ty han hade uptäckt, att den tunga påsen hade

öpnat sig väg genom den svaga och dåliga vagnsbottnen, der

den gjort ett stort hål. Nu var det omöjligt att betala skjut-

sen, men de skjutsande voro så beskedlige, att de nöjde sig

med blotta löftet om framdeles betalning. Vi framkommo
till Tschernigoff. Husvärden var en grekisk köpman. Scharp

berättade för honom, hvilka vi voro, hvart vi ämnade oss,

och den ledsamhet, som träffat oss. Jag satt under denna

berättelse i ett hörn af rummet vid det dåligaste lynne och

högligen missnöjd med min följeslagare, hvars oaktsamhet

vållat vår närvarande grymma förlägenhet. Knapt hade Scharp

slutat sin berättelse, förr än greken frivilligt erbjöd sig att

Ehrenstrljms anteckningar. 7
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låna oss så mycket penningar, \'i behöfde, och då den an-

märkning gjordes honom, att han icke kände oss, och att vi

således voro förundrade öfver det förtroende han hyste for

oss, svarade han : »Ni äro svenskar, det behöfves icke mera.»

Sedan gick han i ett annat rum och tog fram penningar.

Han ville icke ens emottaga Schari)s skuldsedel för desamma

;

men jag envisades icke allenast att den skulle quarlämnas,

utan trugade honom ock, oagtadt alt hans sträfvande deremot,

att i underpant emottaga mitt guldur, upgående till ett fyra-

dubbelt värde emot det gifne lånet. Några dagar derefter

fick också denne hedersman sma penningar tillbaka, och jag

någon tid derefter mitt guldur, h\'ilket han afsände med en

förbiresande rysk major. Svenska namnets heder var bibe-

hållen. Skjutsböndeme fingo också rigtigt deras betalning

redan i TschemigofF.

Scharj) skulle, vid framkomsten till sin bestämmelse

blifva rikligen försedd med mynt. Men härvid yppade sig

åter en missräkning. Godsets hushållning var i obestånd;

vårfloden hade förstört quarndammar, hvilka oundWkligen

fordrade iståndsättande, och dertill behöfdes penningar. God-

sets bönder voro utfattige, och förvaltaren hade ett stort

hushåll, var fattig och utan credit. Jag for ut till denna

egendom och åt middag en eller två gånger hos denne pol-

ske adelsman. Alla rätter vid bordet, ifrån soppan till steken,

skulle ätas med sked; det sönderskurna köttet flöt i ett haf

af tunn sauce i djupa fat af tenn. Sedan jag ätit soppan,

lade jag min sked på tallricken; men då en illa klädd och

osnygg betjent skulle borttaga min tallrick, rengjorde han

skeden i sin munn och lade den åter framför mig. Man kan

föreställa sig min förskräckelse, och huru jag sk^iidade mig

att gnida den så ren jag kunde på min tämligen orena och

särdeles grofva serNdette.

På detta ställe träffade jag Born, som hade fått Khula-

cheösky i Hvita Ryssland till sin förvisningsort, och ännu icke

visste, när han kunde hoppas att slippa derifrån. Han fann

sitt öde så besynnerhgt, att det förekom honom som en elak

dröm; men han tillräknade det mera regeringen än rätta ska-
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paren deraf, general Sprengtporten. En af husets fullvuxna

döttrar hade fattat ett så starkt tycke för denne unge man,

att, då han, efter hennes tillkännagifne önskan, icke ville gifta

sig med henne, hon blef af sorg rubbad till sitt förstånd.

Bom kom omsider till Petersburg, men blef der länge med
bedrägliga löften uppehållen, innan han omsider fick tilUå-

telse att, enligt sin innerliga önskan, återvända till Finland.

Efter sin ditkomst, tillskref han mig ett bref från Helsing-

forss, dateradt den 7 Okt. 1787, adresseradt till Stockholm,

hvaruti han uttryckte sin glädje öfver den vundne befrielsen,

och berättade, att han vid skilsmässan erhållit 22 rubel till

skjutspenningar, i anseende till hvilkas otillräcklighet han

nödgats föiyttra en del af sina effecter för att kunna hem-

komma. Hans chef, öfverste Ankarsvärd, hade befallt honom
att upsätta en skriflig relation om sina missöden i Ryssland,

hvilken blifvit skickad till kongen. I anseende till general

Sprengtportens beteende emot honom kunde denna relation

icke undgå att bekräfta min erfarenhet af denne mannens

caractere.

I MohilefF bodde jag hos en utmärkt beskedlig jude.

Det kostade icke Scharp mycken möda till att förmå honom
att anskaffa alt, hvad jag behöfde till min equipering, och

hvilket också lemnades på credit för ett ovanligt lindrigt pris,

emot Scharps skuldsedel. Sedan denne, uppehållen längre tid

af förvaltarens löften om penningars anskaffande, hvilka löften

icke kunde uppfyllas, och sedan han af mig dagligen påmin-

des om företagande af återresan, på det jag kunde vara till-

baka i Kieff innan kejsarinnans upbrott derifrån, beslöts ändt-

ligen att icke längre vänta.

Dniepern hade nu blifvit befriad från is. Till Mohi-

leff var från Sch[k]loff ankommen en prägtig galere, som ge-

neral Soritsch låtit bygga för sin bror, general Nerantschiz

eller Nerantschewits, jag minnes icke rätt hans namn, och

hvilken general skulle vara kejsarinnan följagtig på resan

från Kieff till Cherson. Denna galere var försedd med
prägtiga rum, hade 40 roddare, alla klädde på lika sätt,

segel af fin duk, flaggor, lyktor, m. m. och fördes af en grek
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i en vacker nationalcostume med galoner på sömmarne. Den

gamle bekant, jag träffat vid general Soritschs bord, och som

nu var i MohilefF, föreslog mig att nyttja lägenheten att med

detta torna fartyg göra min resa, hvilken han förestälde såsora;

ganska angenäm, och försäkrade, att generalen, med hvars

affairer han hade bestyr, och hvilken han härom ville under-

rätta, skulle se med nöje, att jag antoge anbudet. Sedan jag

samtyckt dertill och besett fartyget, hvars salon var meub-

lerad med rödt damast, gaf han i generalens namn befallning

åt skepparen att emottaga mig och Scharpen samt våra effec-

ter. Men denne grek, som ville göra resan efter sitt behaga

och icke medföra några controllanter öfver sitt upförande,

som derjämte frugtade, att vi skulle alltför mycket påskynda

färden, hvilken han ville göra i all maklighet, och som fram-

för alt blef vid elakt lynne derigenom, att vi icke började

med att sticka honom penningar i handen, beslöt att icke

åtlyda den honom gifna befallning. Således då vi på utsatt

timma infunno oss med våra saker på det ställe utom staden,

der vi skulle embarquera, sågo vi honom ligga utsträckt på

stranden, ett stycke ifrån l^esättningen, som äfven var i land,

och då han tillfrågades, när han ville lägga ut, svarade han

:

»Det vet jag icke». Det sades honom, att vinden var god,,

att man icke borde förlora tiden. Han svarade icke ett ord,

och förbléf orörlig i sin ställnmg. Han hotades med ankla-

gelse för sin olydnad; men hans tystnad fortfor. Efter en

timmas väntande, och sedan hvarken Scharps hotelser eller

höfliga föreställningar hade någon verkan på denna automate,

blef jag otålig och förklarade min följeslagare, att jag nu mera

icke på något vilkor ville begagna detta fartyg; men som

förslaget att fara utföre Dniepern behagade mig genom sin

nyhet och sällsamhet, bad jag Scharp att, om möjligt vore,

förskaffa oss en annan farkost. Deruti lyckades han genast.

Han betingade en sådan med tvänne roddare; men den be-

stod endast af en stor urhålkad trädstam, i hvars ena ända

upsattes en kur täckt med bastmattor, hvilken skyddade oss för

rägn, blåst och solsken, och der vi på en utlagd madrass

hade en beqväm hvilobädd. Koddarena lågo på knä i fram-
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stammen och drefvo fram båten med korta åror. Sakeme

stodo i midten. Vi försedde oss med nödiga provisioner, caffe

och en caffepanna. Caffét kokades under hela resan af Scharp.

På detta sätt anträdde vi en resa af 500 verst eller 50 sven-

ska mil och foro redan första dagen förbi den prägtiga gale-

ren, som vi likväl sedermera sågo några gånger. Dniepern

hade flödat öfver sina bräddar och inonderat stora sträckor

af kringliggande nejder. För att förkorta vägen följde icke

roddarena alltid strömfåran, utan då floden gjorde en stor bugt,

styrde de sin lätta båt tvärt igenom de inonderade skogame

och öfver ängsmarkerne, till dess de åter kommo i flodens

lopp. Hvarje afton, och ibland om dagame, då stark mot-

vind blåste, lade vi till vid en strand antingen för att hvila

öfver natten, eller för att afbida stormens slut. Nattetiden

voro vi mast l^esvärade af grodomas ohyggliga skrik. Millio-

ner af dessa kreatur upfylde de kringliggande kärr och sänka

tracter. Vid den eländiga staden eller byn Rogatscheflf \ad

flodstranden, som hade en liten garnison af prägtigt klädda

polska husarer, gjordes svårigheter för vår fortkomst, emedan

vi icke försett oss med pass; men de öfvervunnos snart.

Omsider, efter, jag tror, åtta dagars färd, framkommo vi

till Kieff, men som ett oblidt öde förföljde mig, så länge mina

relationer med general Sprengtporten fortforo, så var jag knapt

stigen i land, innan jag blef underrättad, att kejsarinnan ett

par dagar förut embarquerat, och att generalen var afrest

landvägen till Cherson. I anseende till den senare omstän-

digheten blef Scharp såsom rörd af åskan, ty sedan han be-

talat båtkarlarne, hvad de efter contract skulle hafva, var

hans kassa nästan alldeles tom och förslog alldeles icke att

bestrida omkostnaderna för resan till Cherson. I denna nöd

bad han mig om råd och hjelp. Han anhöll, att jag måtte

hos prins Daschkoff", som jag kände, begära ett penningelån.

Jag gick också till honom, blef väl emottagen, men hade

icke mod att säga ett ord om penningar. Scharp var otröst-

1ig, och jag till högsta grad förargad öfver den oändliga

mängd af svårigheter, som upkommo af min olyckliga ge-

menskap med general Sprengtporten. Jag hade ännu icke
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fått tillbaka mitt guldur, men jag hade i min cofiFert de nya

kläder jag låtit göra i Mohiletf. »Tag dem», sade jag åt

Scharp, »och foryttra dem för hvad pris som hälst, och

»dröjom här icke en dag längre». Han blef glad öf\'er detta

beslut, som han hemligen önskat att jag skulle fatta, och

lyckades att få pantsätta dem för den lilla penningesumma,

som behöfdes till resans fullbordande. Vid framkomsten till

Chel-son fick han, bäst han kunde, göra reda för sin beskick-

ning. I stället att medföra till generalen penningar, som

voro väntade och påräknade, var han nödsakad att begära

sådana till inlösen af hvad han pantsatt i Kieff. Lyckligtvis

hade generalen under tiden, jag vet icke på hvad sätt, för-

skaöat sig några tillgångar, så att denna inlösen kunde ge-

nast ske, och jag efter några dagar med en af de resande,

som denna tid dagligen färdades emellan KiefF och Cherson

kunde återfå mina kläder välbehållna. Sedan de ankommit,

skyndade jag att till generalen afgifva en skuldsedel för hvad

de kostat, som i jämförelse med nuvarande priser var ganska

obetydligt, och jag menar icke öfver ett par hundrade rubel,

men det bör anmärkas, att en rubel i papper var då fullt

jämngod med en rubel i silfver. Genom denna skuldsedel,

som han med missnöje emottog, ville jag ådagalägga att jag

icke hörde till antalet af de personer, som voro beredvilKge

att ställa sig i förbindelse hos honom för erhållne skänker.

Då jag kom till Cherson, der jag lyckligtvis fick ett

särskildt quarter, var kejsarinnan ännu icke anländ, emedan

hon tagit en omväg till Ekaterinoslaf; men kejsare Jofeph

hade kommit och farit henne till möte. För honom var ett

nätt stenhus inredt och meublerat, med öfverskrift: L'h6tel

de Vienne, men han hade kört in till österrikiske consuln,

som bodde i ett litet trädhus, och hvars hustru låg i barn-

säng; der fick han två kamrar, hvarmed han ansåg sig be-

låten. Han reste under namn af grefve af Falkenstein och

hade en ganska liten svite, uti hvilken generalen grefve v.

Kinsky , var den förnämsta personen. Omsider anlände un-

der kanonernas dån och med paradering af trupperna den

stora och mägtiga kejsarinnan, la Semiramis du Nord, beled-
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sågad af sin bundsförvant, den österrikiske kejsaren, af hans

ambassadeur grefve C^obenzel, af Frankrikets och Englands

ministrar grefve Ségur och lord Fitz-Herbert (sedermera lord

S:t Helens) af prins Potemkin, som spelade rölen af värd i

detta, sitt gouvernement, samt af ett talrikt hof. Hon var

förtjusad af sin nya inkräktning, som hon såg för första

gången. De af naturen öde stepper, som hon passerade, voro

genom prins Potemkins försorg befolkade med menniskjor

och fvlde af ))Oskapshjordar ; på långt afstånd visade sig ett

antal byar, men dessa voro målade på skärmar, menniskoma

och hjordarne ditförde att figurera för tillfället och för att

gifva sjelfherskarinnan ett fördelaktigt begrepp om detta lands

rikedom. Vid hennes nattläger i dessa öknar fann hon för

sig en stor myckenhet prägtiga tält, i form af hus och rikt

meublerade. Allestädes anträftades boutiquer med förträffligt

arbetafdjt silfver och dyra bijouterie varor, men boutiqueme

voro alltid desamma och flyttades från det ena nattlägret

eller stället, der middagsmåltiden intogs, till det andra. Det

Ijerättades, att deras egare voro bestälde från Moscou, och att

de erhållit betalning för sin möda att följa med på hela re-

san och utställa sina varor till åskådande. I de städer, kej-

sarinnan passerade, fann hon deremot reellare ämnen för sin

ögonfägnad, nämhgen ståtliga äreportar, breda gator, många

vackra hus och deribland verkliga palatser af träd, upbygda

föi; henne. I Cherson såg hon en vacker fästning, tre örlogs-

skepp på stapeln, en stenkyrka i god stil, en stor arsenal,

omkring 900 canoner, haubitzer och mörsare af bronze med

tillhörande staplar af kulor och bomber. Amiralitetshuset

var inredt till hennes quarter.

Der blef jag jämte en mängd andra utlänningar af

grefve Bezborodko presenterad för denna prinsessa. Innan

courens början förestälde general Sprengtporten mig för prins

Potemkin, som var i allmänhet särdeles artig emot ut-

länningar. I bland andra frågor, som han gjorde mig, var

äfven den, om jag ämnade mig till Constantinopel. I an-

seende till hvad derom förut var tala[djt med Sprengtporten,

svarade jag : »Kan hända». På samma cour, och innan dörren
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till kejsarinnans cabinett blef öpnad, hörde jag äf\'en någon

säga till grefve Falkenstein, att efter den långa besvärliga

resa, han gjort, vore det obehagligt att återvända, utan att hafva

sett Constantinopel, hvilken hufvudstad han nu var så nära

:

iCest vraiy>, svarade han; Mnais 1'appetit vient toujours rnan-

^eant ; ayant vu Constantinopie, on voiidrait voir Smyrne, puis

le grand Caire, et puis je ne sais quoi. Il vaiit mieux s'arréter.
*

Då kejsarinnan var färdig att gifva cour, inkallades all-

tid först österrikiske ambassadeuren i hennes cabinett, efter

honom franske ministern, sedan den engelske och sist gref-

ven af Falkenstein, som bugande inträdde. Derefter öp-

nades dörrarne och kejsarinnan kom ut, åtföljd af sin tjenst-

görande generaladjutant, som då var Momonoff, en blek figur,

då presentationerna först skedde, och sedan gaf hon cour.

Hon presenterade sig med värdighet och talade med en hög

manlig röst. En gång bar hon en liten mazursnusdosa i

handen, om hvilken hon berättade att hon sjelf svarfvat den.

Hennes coiffure var enkel. De redan gråa håren voro up-

lagda i en låg toupé, som förenade sig med den på bakdelen

af hufvudet uplagda hårflätan. Öfverst var allt betäckt med

ett slags krona af stora diamanter, som låg på svart sammet.

I öronen hade hon ett par runda juvelsörhängen. Öfver kläd-

ningen blå bandet, och på ena sidan tre crachats under

hvarandra af S:t Andrse, S:t Georgs och S:t Wladimir-orden,

hvilka bägge senare voro af hennes egen instiftelse. Ty^ka

kejsaren, under sin incognito, visade deremot i sin klädsel

den största enkelhet. Han var alltid i uniform, h^vit rock

och byxor samt röd väst med galoner, hvita silkesstrumpor

och skor, men ingen orden. I sitt beteende mot kejsarinnan

iakttog han den utsöktaste artighet, såsom det anstod en

cavalier mot en dame; då han promenerade vid hennes sida,

gick han altid med blottadt huf\-ud. Då han gick efter

h^ine, och hon tilltalade honom, skyndade han sig fram

' »Det är sant», svarade han. »Men man får alltid aptit, när

man äter. Sedan man sett Konstantinopel, skulle man vilja se Smyrna,

derefter det stora Kairo och sedan jag vet ej hvad. Det är bättre

att hejda sig».
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med böjd rygg oeh hatten i hand. När han bevistade mes-

san i grekiska kyrkan, föll han på knä på bara gölfvet, då

kejsarinnan knäföll i sin bönstol på ett samni"etshyende.

Denna tidepunkt var för Catharina den 2:dra säkert en af

de mast lysande i hennes långa regering. På resan från

Kieff till cataracterne hade hon vid Kanieft emottagit up-

vaktni[n]g af konu[n]gen i Polen, som haft en lång, besvärlig

och kostsam ditresa och som, efter att hafva intagit en mid-

dagsmåltid på en prägtig kejserlig galere, hade till mouarkin-

nans ära låtit afbränna ett präktigt fyrverkeri på stranden.

Han var kallad till detta möte, hvilket han kanske gärna

velat und\dka för att icke framställa sin nullité i contrast

med det ryska högmodet.

Under kejsarinnans vistelse i Cherson hade hon en

dag af stor tillfredsställelse, då hon i sin bundsförvandts

närvaro såg tvänne örlogsskepp, ett af 80, det andra af

70 canoner och en fregatt löpa af stapeln till förökande

af hennes flotta i Svarta hafvet. På förmiddags-couren

före detta utlöpande visade hon sig klädd i amiralsunifor-

men, som då var en hvit råck med grön krage och re-

verer samt grön väst och hvita byxor. Hennes råck och

väst voro skurna och gjorda som för en man, men i stället

för byxor hade hon en hvit klädeskjortel, hvars nedre borde

var starkt broderad, likasom kragen, revererne och västen.

Hufvudet var klädt efter vanligheten. Efter courens slut

legaf hon sig med sitt hof, hållande i högra handen ett

spanskt rör, genom en lång haie af soldater och på en af

brider lagd, med grönt kläde täckt väg under militairisk

mu^ique samt dundret af canoner till stranden, som der var

hög, och ifrån hvars öfra kant en klädesbeklädd trappa ledde

ner '.ill en med orientalisk pragt för tillfället bygd och in-

rättad pråm, ifrån hvilken hon skulle gifva signal till och

beskådi skeppens affart. Denna pråm var öppen på alla

sidor, men hade ett tak, som uppbars af försilfrade och

förgylda colonner, förenade med rika draperier och öfverst

på taket piydde med ett slags kronor, hvilka buro en

ofantlig mängd strutsfjädrar af alla färger. Inuti var den
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store salonen delad i tvänne afdelningar. sålunda att den

inre afdelningen, hvilken var för kejsarinnan bestämd,

var blott ett trappsteg högre än den yttre och skild ifrån

denna endast med en öppen colonnade. Öfver den inre af-

delningen höjde sig det yttre taket mera och upbar i midten

en stor kejserlig krona. Långs med salonens sidor lopp

en divan, dels beklädd med guldbrocat, dels med damast.

Golfvet var belagdt med turkiska och persiska mattor. Man
förvånades öfver den kostnad, som blifvit använd på denna

pråm, hvilken allenast en eller två timmar och sedan aldrig

mera skulle begagnas. Men prins Potemkin, som föranstaltat

alt detta, disponerade rikets skattkammare, och han ville, så

vida han utan hinder kunde det, i ymnigt mått tillfreds-

ställa kejsarinnans och sin egen böjelse för asiatisk pragt.

Innan signalen gafs till det första skeppets utlöpande,

begaf österrikiske ambassadeuren, grefve Cobenzel, sig upp på

halfdäcket af detsamma och läste der de depecher, som en

från Wien just då ankommen courir medfört, och förblef

der till dess skeppet kastat ankare i floden, en omständighet,

hvarom jag 16 år derefter påminde honom i Wien, och hvil-

ken erinran gjorde honom stort nöje. Detta skepp blef be-

nämdt S:t Joseph, de andras ryska namn minnes jag icke.

Efter hvarje fartygs utlöpande inträdde skeppsbyggmästaren

och fick, enligt ett anordnande af Peter den l:ste, af monar-

kinnans egen hand, knäböjande, emottaga på ett silfverfa<

en summa i silfverrul^lar, lämpad efter skeppets storlek ocä

antalet af dess canoner. Det har sedermera berättats, att alia

dessa tre fartyg, bygda med en omåttlig hastighet af lätt

virke, icke uthärdat mer än en eller två campagner i Svirta

hafvet.

Jag såg på denna eleganta pråm ett förvånande drag af

de ryska magnaternas ifver att hembära sina offer åt lyckan

och hofgunsten. Den nuvarande favoriten MomonofF var en

mindre bemärkt adjutant hos fältmarskalken grefve Soltikotf,

då han, som det sades, af prins Potemkin, blef uttorad att

remplacera företrädaren i favoritskapet, GerraalofF, hvilken för

det han begagnade sitt insteg hos kejsarinnan att complottera
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emot prinsen och var redan nära att bereda hans fall, blef

disgracerad och bortvisad. Inom några ögonblick var nu

Momonoft" flyttad från adjutant hos grefve Soltikoff till förste

generaladjutant hos kejsarinnan och således upphöjd till en

af kejsardömets högsta myndigheter, på hvilken allas ögon

fastades. I ett hörn af pråmens yttre afdelning var ett fru-

kostbord duka[d]t med kall mat, hvaraf prins Poiemkin tillbjöd

alla närvarande att begagna sig. MomonofF, alltid stående

vid kejsarinnans sida i det inre rummet, nyttjade ett till-

fälle, då hon var i samtal med grefven af Falkenstein, att

smyga sig ut och gå till bordet, vid hvilket jag händelsevis

var stående. Då han satte hatten under armen för att

kunna bruka bägge händerna till att afskära en fogelvinge,

lossade hans cocarde och föll på golfvet, utan att han blef

det varse. Jag som stod närmast uptog och öfverlemnade

honom den, för hvilken artighet han mycket tackade, men i

detsamma såg jag, att åtskillige förnäma herrar, som suto på

divanen midt emot, och deribland grefve TschernigofF med

blå bandet, som varit ambassadeur i Paris och London, och

hvilka Ukasom jag sett cocardens fall, uppsprungit från sina

platser och voro nu i en lutande ställning för att på golfvet

uptaga den samt sågo med afund, att de blifvit förekomne i

utöfningen af sitt nit af en ung svensk officer. De betrag-

telser, jag härvid anstälde inom mig, voro icke till fördel för

dessa herrar.

Sedan alla tre fartygen lupit af stapeln, iDegaf sig kejsa-

rinnan med lika stor pompe tillbaka till amiralitetshuset^

som nu kallades slottet. Der gaf hon åter cour före mid-

dagsmåltiden. Prins Potemkin stod ensam i ett fönster, bi-

tande på sina naglar och försänkt i djupa betragtelser. Kej-

sarinnan märkte det och tilltalade honom helt högt: »Pottr-

j>quoi si pensif, mon Frince? Il me semhle que lorsqumi a

i>creé des villes, hati une flotte, et tout cela att mieux, on

Da raison duétre hien content.i>^ Han svarade genast: »3fa-

' »Hvarför så tankfull, min Furste? Det synes mig, att, när man

skapat städer, bygt en flotta och allt detta på bästa sätt, har man skäl

att vara nöjd.»
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dame! Tordes ces choses sont faciles ä ezeeider, qtiand on

»o. tme sonveraine qui les veut, qui les ordonne et les payey>.^

Detta svar behagade oändligen och förtjenade äfven kejsare

Josephs bifall.

Courerne hos prins Potemkin voro vanligen talrikare än

hos kejsarinnan sjelf. Dessa frequenterades af undersåtlig

skyldighet, men de förre af begär att göra lycka, ty här var

källan och ursprunget dertill. Jag har redan nämt, att den

mägtige mannen var mycket affable emot utlänningar, men

deremot utan upmärksamhet för sina landsmän, äfven för de

i rang och värdigheter högst upsatte. Då dörren till hans

inre rum öpnades, såg han öfver den skara, som trängdes i

hans salon, med en blick af sjelfkänd öfverlägsenhet, och

adresserade ett eller annat ord till de närmast stående. En

gång bemärkte han, i detsamma han kom ut, en längst bort

i rummet, invid väggen stående polsk jude i sin national-

drägt. Straxt klöf han hopen med hastiga och lätta steg,

begaf sig till honom och började ett långt samtal, efter hvars

slut couren var till ända, utan att han talat med någon

annan. Jag fick veta, att denne jude var hans banqueir och

mycket rik.

En stor mängd af utlänniinjgar hade samlat sig i Cher-

son, fransoser, engelsmän, polacker, italienare, greker och

turkar från Constantinopel, o. s. v. Ibland de utmärktaste

voro prinsen af Ligne, prinsen af Nassau samt de tre förut

nämde ministrarne från den turkiske hufvudstaden, med

hvilka jag ämnade vid deras återresa begifva mig dit för

att på detta sätt undslippa min långa fångenskap. Denna

samling af utländningar, ibland hvilka man icke kunde lära

känna alla, föranledde ofta sällsamma upträden. Efter en

promenade, jag en dag gjort i sällskap med österrikiske am-

bassadeurens neveu, grefve Pergen, beslöto vi vid återkomsten

till staden att äta middag tillsammans på ett värdshus å

table dhöte. Vi funno der en samling af decorerade ryska

stabsofficerare, ibland hvilka vi voro bekanta med några,

^ »Madamel Alt detta är lätt att utföra, när man har en her-

skarinna, som vill det, befaller det och betalar det.»
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men också en mängd andra personer hvilka voro för oss

aldeles främmande. Jag kom icke att sitta vid bordet bred-

vid grefve Pergen, utan fick händelsevis min plats emellan

tvänne okände, hvaraf den ene var klädd i en sidenfrack.

Midt emot oss satt en herre i svart frack, af ett fördelagtigt

utseende, som talade gärna, talade mycket och väl. Det

hördes af hans uttal, att han var född fransos. Han discu-

terade öfver politiska, statseconomiska och militairiska ämnen
med ett sken af kännedom och icke utan att röja esprit.

Jag blef nyfiken att veta, hvem han var, och frågade derom

min granne i sidenfracken, med hvilken han öfver bordet

mycket samtalat, och fick det öfverraskande svaret: y)Cest le

cuisinier du jprince de Nassau.T> *) Nu frågade jag icke vidare,

men fick veta, sedfin vi stigit upp från bordet, att den granne

jag tillfrågat var le valet de chamhre secretaire du prince

de Nassau. *)

Denne prins, derangerad i sina affairer, men förande

en stor train, gjorde nu flitigt sin cour åt kejsarinnan och

prins Potemkin samt ingick äfven kort derefter i rysk tjenst

och emottog vid det utbrutna kriget emot turkarne först be-

fälet vid hlla flottan i Svarta hafvet och sedan i kriget emot

svenskarne det öfver ryska skärgårdsflottan i Finska viken.

Han hade en öfverdådig personlig tapperhet, men det påstods,

att han saknade den köld och öfverläggning, hvilka fordras

för att med framgång föra ett öfverbefäl.

Nu kom jag i tillfälle att med egna ögon inhemta full-

komlig kännedom om det förhållande hvaruti general Sprengt-

porten för närvarande befann sig till den monarkinna, i hvars

tjenst han ingått, och som i början öfverhopat honom med
så stora nådebevisningar. Vid aftoncourerne på slottet dan-

sades först ryska danser af några vackra damer för att der^

med roa grefven af Falkenstein; sedan satte sig kejsarinnan

att spela kort, vanligen med grefve Cobenzel, grefve Segur-

och någon rysk signeur. Då formerades en cirkel omkring

detta spelbord af alla, som längtade att bevärdigas med en

' »Det är prinsens af Nassau kock.»

" Prinsens af Nassau kammartjenare och sekreterare.
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nådig V)lick för att få besvara den med en djup bugning.

Kejsarinnan Catharina hade en utomordenthg talent att utdela

dessa bUckar efter de ohka graderne af den större eller min-

dre faveur, hvar och en af de sålunda hälsade hos henne

innehade. Den namnkunnige Souvaroff, lutad pä en af de

spelandes stolar midt emot kejsarinnan, erhöll en gång, då

jag var tillstädes, en sådan blick, hvilken uttryckte vähilja,

förtroende och tillfredsställelse och syntes göra honom lycklig.

Andre erhöllo också vid samma tillfälle bevis af hennes nå-

diga tänkesätt. General Sprengtporten stod rak och väntade

att också i sin ordning blifva bemärkt, men han väntade

länge. Kejsarinnan hälsade vänligen på de personer, som

stodo till höger och vänster om honom, men hennes ögon

gingo alltid förbi honom. Jag stälde mig så, att jag noga

kunde iakttaga detta ögonspel. Omsider såg hon på honom,

men utan att hälsa, och vände hastigt ögonen från detta

föremål ner på sina kort med en verkligt förfärlig samman-

dragning af ögonbrynen. Han förstod detta tysta språk;

hans ansigte blef rödt som en eld ; han såg sig om för att up-

täcka, om någon Ijlifvit varse denna för honom krossande

tilldragelse; han fann mig stå nära honom med en spänd

upmärksamhet på det intryck den gjorde; han kunde icke

längre uthärda en så pinsam belägenhet, utan drog sig undan

till en stol längst bort i den stora salen, på hvilken han föll

i djupa och smärtsamma betragtelser. Jag erkänner, att jag

icke utan en känsla af fägnad var vittne till denna hans

motgång, som borde bidraga att späka hans högmod och låta

honom inse, att hans ombyte af fädernesland icke tillskyndat

honom alla de förmåner, han påräknat, eller all den aktning,

hvartill han trodde sig äga anspråk. Kejsarinnans ogunst

for honom lärer hafva tillkommit genom de berättelser, man
gjort henne om hans penningetrassel och om de lån af

smärre summor, han l:)egärt af prins Daschkotf, af gref\'e

Bezborodko och trohgen af flere andre personer vid hofvet.

Han blef säkerHgen afmålad som en förstörd man, hvilken

saknade all ordning i sina affairer. Litenheten af de penninge-
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poster, han begärt låna, skadade honom i synnerhet i ett

land, der man var van att roulera med stora summor.

Tiden för kejsarinnans afresa till Krim instundade. Den

företogs med en mycket inskränkt svite i anseende till den

i detta land förevarande brist på hästar, ehuru l)aron Tott i

sina memoirer omtalar, att, då Tartar Chan anmodades af

turkiske sultanen att l^örja ett krigståg, han kunde begifva

sig i fält med 80,000 beridna tartarer, af hvilka livar och

en medförde 1 å 2 reservhästar, utom de som voro för Cha-

nen sjelf och hans suite. Nu var det svårighet att hopbringa

så många, som fordrades vid hvart ombyte för kejsarinnan,

hvilken beledsagades af kejsare Joseph, prins Potemkin, grefve

Bezborodko, österrikiske ambassadeuren, franska och engelska

ministrame, de tre ministrarne från Constantinopel, prinsarne

af Ligne och Nassau, den nödvändiga hofpersonalen och be-

tjeningen. General Sprengtporten blef, till sin grämelse, ute-

sluten från antalet af de utvalde, som fingo deltaga i denna

resa. Till förekommande af möjHgt påträngande af nyfikne

resande stäldes en vakt vid Dniepem, som ägde att vaka

deröfver att inga andra än cabinettscourierer med vigtiga de-

pécher, finge passera floden på vägen till Krim.

Nu började åter en époque af bekymmer för mig. Kej-

sarinnan var bortrest, och de ministrar, som skulle återvända

till Constantinopel, voro henne följaktige. Ehuru general

Sprengtporten sagt mig, att han talat vid ministern Bulgakoff

om min resa med honom, hvartill ministern skulle hafva

bifalHt, kunde jag icke sätta tro till denna berättelse, emedan

jag så ofta blifvit af denne general bedragen. Dessutom

visste man icke, när kejsarinnan skulle återkomma, och huru

länge dessa ministrar skulle fördröja i Cherson efter hennes

afresa derifrån. Tiden blef mig odrägHgt lång, och sinnet

fyldes åter af oro. Jag frugtade altid nya försåt af den man,

hvilken jag ansåg som min plågoande.

En afton, då jag hemma hos mig satt fördjupad i svår-

modiga tankar öfver min ]:)elägenhet och öfverlade om med-

len att rädda mig derutur utan att uptäcka annat än af-

grunder på alla sidor, fick jag ett besök af generalens adju-
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tant. Parfeneck, som tillfälligt\ds berättade, att han en liten

stund förut tagit afsked af tvänne vänner, h^'ilka följande

morgon skulle anträda deras återresa öfver Moscou till S:t

Petersburg med betingade iswotschikshästar. Jag frågade,

hvilka de voro och fick till svar att de voro födde engelsmän,

men officerare i rysk tjenst, att den ene af dem, James, vore

adjutant hos grefve Anhalt, kejsarinnans cousin, och hade

åtföljt honom på alla hans vidlöftiga resor i riket, att den

andre, Ronnolt, vore vid ett curassierregemente och hade

till bror en rik handlande, boende på engelska quaien i S:t

Petersburg, att bägge voro utmärkt bildade och hederUge

unga karlar, och att han med saknad skildes vid dem.

Denna berättelse gjorde mig i högsta grad upmärksam, jag

tyckte mig här finna en planka till räddning och sade till

Parfeneck. »Ni har altid visat mig mycken vänskap, och ni

»är nu i tillfälle att ådagalägga den på det fullkomUgaste

»sätt. Xi vet, att er general icke vill tillåta mig att skiljas

»vid sig, och jag önskar deremot att komma till S:t Peters-

»burg. Här har jag inga penningar att påkosta min ditresa,

»men der ligga de för mig i beredskap. Vill ni fråga edra

»bägge vänner, om de vilja taga mig med sig dit, förskjuta

»min andel i resekostnaden, under vilkor att genast vid

»framkomsten blifva ersatte för deras utläggning, och har ni

»det förtroende för mig, att ni \åll ikläda er borgen för ett red-

»hgt uppfyllande af detta vilkor?» — »Ja, det har jag full-

»komligen», svarade han, »och jag går genast tilbaka till dem

»för att uträtta denne commission, och jag är på förhand sä-

»ker derom, att förslaget skall med nöje af dem omfattas.»

Han gick och lämnade mig i en quäljande ovisshet om ut-

gången. Men snart kom han åter tilbaka med det hugnehga

svar. att hans vänner med största beredvillighet omfattat för-

förslaget; att de icke funnit besynnerhgt, att jag, såsom främ-

ling, på denna från mitt fädernesland aflägsna ort kunde

finna mig i saknad af penningar; att de, på den beskrifning

Parfeneck gjort om min person, skulle räkna för en fördel

att få göra min bekantskap och företaga resan i mitt säll-

skap ; att deras blifvit ännu öka[d]t med en ung tysk handlande.
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etablerad i Moscou, som skulle der quarstadna, att de således,

utom de två kibitkor de redan betingat, skulle genast taga

en tredje för våra saker; att de önskade, att jag skulle in-

packa mina i afton, så att alt kunde vara färdigt till afresan

följande morgon kl: 7. Efter åhörande af alt detta omfam-

nade jag den beskedlige Parfeneck såsom min välgörare, bad

honom undvika att se generalen, innan jag vore rest, att för

honom fördölja den andel han haft i min resa för att icke

skada sig sjelf, och tog hans löfte att tidigt, följande morgon

vara hos mig för att beledsaga mig till mina nj-a resekam-

rater och presentera mig för dem. Alt detta lofvade han

och höll äfven redligt sina löften, hvarefter jag straxt började

med min inpackning.

Men sedan den var gjord, återstod den största svårig-

heten, nämligen att underrätta general Sprengtporten om mitt

beslut. Jag gick till honom sent på aftonen och träffade

honom promenerande på gatan utanför det hus, han bebodde,

under några dervarande träd och rökande sin pipa. Sam-

talet börjades om indifFerenta ämnen, hvaruti äfven en för-

bigående rysk general, furst Lubomirski, med sin fru inblan-

dade sig för en kort stund. Sedan de voro gångne, sade jag

:

»Jag kommer för att taga afsked af Herr Generalen. Som
»man icke känner med visshet, när kejsarinnan återkommer,

»och än mindre när de trenne ministrarne återvända till Con-

»stantinopel, och det ännu är mycket osäkert, om jag kan få

»följa dem dit, samt de med en sådan resa för mig upkom-

»mande omständigheter i alla fall äro mycket vidtutseende,

»så har jag föresatt mig att begagna den lägenhet, som nu

»händelsevis och oförmoda[d]t erbjuder sig att med tvänne engels-

»män resa förut till S:t Petersburg öfver Moscou; de hafva

»den godheten och det förtroende till mig att förskjuta min

»andel i resekostnaden, till dess jag vid framkomsten af de

»penningar, jag har att der disponera, kan l^etala denna skuld.

»De resa långsamt, hvarigenom jag får tillfälle att närmare

»betragta de under vägen förekommande märkvärdigheter,

»och torde ungefärligen vid samma tid som Herr Generalen,

»hvilken vid sin afresa härifrån nyttjar posthästar, inträffa i

Ehrenströms Anteckninaar, 8
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»S:t Petersburg, der jag vidare får omtala hvad mig rörer.

»Och som de vilja resa tidigt i morgon, och mina saker re-

»dan äro förde till dem (hvilket icke var fallet), så har jag ännu

»i afton velat aflägga mitt afskedsbesök hos Herr Generalen».

Under detta anförande skiftade generalen färg flere gån-

ger. Jag såg honom i en våldsam strid med sig sjelf öfver

det beslut han ^åd ett så oförväntadt fall som detta

))orde fatta. Å ena sidan var han öfvertygad, att jag ville

närma mig till Sverige, dit han ingalunda ville att jag skulle

komma, i synnerhet sedan jag lärt känna hans närvarande

obehagliga ställning och varit åsyna vittne till den blick af

vrede och missnöje, som kejsarinnan från sitt spelbord kastat

på honom; å den andra voro händerne bundne på honom

att förhindra min resa i anseende till prins Potemkins och

och grefve Bezborodkos frånvaro, och att utverka ett sådant

hinder genom bref till någondera af dem, det tillät icke den

knappa tiden, emedan jag skulle fara följande morgonen.

Dessutom kunde inga bref framkomma till Krim utan genom

cabinettscourirer, och han saknade myndighet på stället att

genom magtspråk quarhålla mig. Han började derföre med
en bruten röst, men i vänliga ordalag att bedja mig att

öfvergifva mitt förslag, och om jag icke mera ville taga vägen

öfver Constantinopel, åtminstone göra återresan till S:t Pe-

tersburg med honom. Det skulle se så illa ut, om jag efter

en så lång sammanvaro skulle plötsligen skilja mig vid

honom; vi hade varit vänner; min skilsmässa från honom

på sådant sätt skulle likna en rupture; visserligen hade ofta

så väl i anseende till hans eget olyckliga humeur som till

mitt elaka lynne obehagliga scener förefallit; men de voro

nu förbi; han upphörde aldrig att estimera mig, och han

smickrade sig med den öfvertygelse, att jag äfven, oaktadt

det framfarna, hyste tillgifenhet för honom o. s. v. Det var,

som man ser, nu mera icke fråga om ingående i rysk tjenst,

inga hotelser med Siberien. Hans ord voro endast socker

och honing, men de hade förlorat på mig sin kraft. Jag

kände redan mannen för väl; han kunde icke vidare bedraga

mig. Jag förblef orygghg i min föresats och förnyade af-
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skedstagandet. Då sade han : »Jag tager icke afsked af er i

»afton, utan väntar er i morgon bittida, innan ni \'ill resa.

»Kanske ändrar ni ert beslut till dess.» Jag svarade, att detta

beslut var oföränderligt, att jag icke i anseende till min af-

resa tidigt följande morgon, då han ännu sof, kunde infinna

mig hos honom. »Det gör mig ingenting», sade han; »om

»ni också kommer klockan fyra, så vill jag tala med er, förr

»än ni far; låt blott väcka mig. Imedlertid god natt;» och

dermed skilde han sig ifrån mig.

Men min natt var icke god. Jag frugtade att general

Sprengporten skulle under nattens timmar uttänka någon

ny plan, hvarigenom han skulle lyckas att förekomma min

efterlängtade befrielse. Jag fick ingen blund i mina ögon,

utan frågade ständigt min klocka, huru tiden led. Före kl.

fyra var jag fullklädd, och som nämde timme inföll, be-

gaf jag mig till generalens quarter. På gården träffade jag

hans bägge kammartjenare och frågade dem, om han var

vaken. De voro vid ett särdeles elakt lynne, och svarade:

»Han lade sig väl i går afton, men han har icke sofvit hela

»natten eller låtit oss sofva, utan ringt ouphörligt efter oss,

»än för att få en pipa tobak, än ett glas vatten. Vi äro så

»uttröttade, att vi knapt kunna stå på våra ben.» Jag fann

således, att denne min plågare icke haft en roligare natt än jag.

Då jag kom in till honom, låg han ännu i sängen och

rökte. »Nå», sade han, »har ni tagit i noga öfvervägande

»hvad jag sade er i går afton, och har ni ändrat er för-

»hastade föresats?» — Jag svarade, att ändring deruti numera

omöjligen kunde ske, utan att på det högsta compromettera

mig för mina reskamrater, hvilka redan, för min skuld, be-

tingat en tredje kibitka med ett par hästar, och att jag nu

vore kommen för att aflägga mitt sluthga afskedsbesök, hvil-

ket han i går afton vägrade att emottaga. Mina saker voro

redan bortskickade, och man väntade endast på mig för att

resa. Han gjorde ett förnya [d] t försök att förmå mig att afstå

från min föresats, men då han fann mig orubblig i den och

nu icke ägde magt att tvinga mig, sade han med humeur:

»Sedan ni med en så oböjlig envishet förbhfver "sid edert
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»förslag, oaktadt det af många skäl oändligen misshagar mig,

»så önskar jag er en angenäm resa, samt att ni \'id er an-

»komst till Sverige måtte lyckas i alla edra planer». Derpå

svarade jag: »Som jag nu, mera än någonsin förr, lärt mig

»att älska mitt fädernesland, och mina planer icke syfta på

»något, som kan 1)Ufva skadligt för detsamma, hopj^as jag att

»i dem lyckas. I öfrigt träffar jag Herr Generalen i S:t Pe-

»tersburg innan min afresa derifrån och får då ytterligare

»recommendera mig.» Detta sammanträffande trodde jag, lika

mycket som jag önskade det, icke skulle äga rum, men det

skedde likväl. Det, som på en gång förundrade och fägnade

mig, var, att general Sprengtporten genom en besjnmerhg

tankspriddhet icke frågade efter namnen på de personer, med
hvilka jag skulle resa, eller efter sättet, på hvilket jag kom-

mit att med dem upgöra öfverenskommelsen om denna resa.

Han fick endast veta, att de voro engelsmän, men var okun-

nig derom, att de voro officerare i rysk tjenst, och uteblif-

vandet af spörsmål i detta ämne befriade den beskedlige

Parfeneck att blifva på minsta sätt häruti comprometterad.

Yid min hemkomst från afskedsbesöket var Perfeneck

redan hos mig och beledsagade mig till mina följeslagare,

med hvilka jag då gjorde första bekantskapen. Jag blef med
särdeles vähilja emottagen, hvilken jag ock under hela resan

af dem oafbrutet åtnjöt. Jag träffade i de bägge engelsmän-

nen ett par ganska hyggliga unga män, hvilka med lätthet

uttr3"ckte sig på franska språket, talade med färdighet det

ryska, och af hvilka den ena, James, genom sina resor i Ryss-

land samlat en stor kännedom om landet och hade ett öm-

nigt förråd af interressanta anecdoter om saker, personer och

administrationssättet i de särskilda provincerne. Efter att hafva

hjertligen omfamnat den hederlige Parfeneck, h\dlken nu gjort

mig en så stor tjenst, satte jag mig i kibitkan med en liflig

känsla af glädje deröfver att icke mera vara beroende af ge-

neral Sprengtporten, hvars namn jag icke kunde uttala utan

rysning. Jag företog en resa af 200 svenska mil eller 2,000

werst, utan att hafva med mig mera än några ducater och

ganska litet vyskt mynt.
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Resan fortsattes öfver stepperne till Krementschuck. En-

ligt contractet skulle de skjutsande fara med sina hästar 70

å 80 werst om dagen, men få rasta hvar tredje dag. Ett

par af dessa bönder hade med samma hästar, som nu förde

oss, varit denna sommar till Leipzig, och den tredje med

sina till Bucharest, och oagtadt dessa långa courser voro dock

hästarne friska och lifliga. Men de sköttes också med all

möjlig omsorg. Stepperne, som vi öfverforo, äro ödsliga. De

likna ett stundom grönt, stundom brunt haf. Intet enda träd,

knapt någon enda buske, i en eller annan markens fördjup-

ning*, allenast de kala werststolparne, hvaraf man kan med

blotta ögonen räkna ända till 9 och 10 efter hvarandra. Vid

de på långt afstånd åtskilde Edbackerna[ ?] stadnar åkdonet.

Den resande ser endast den öde marken omkring sig, några

hästar, som beta, och en mängd höns. Omsider blir han fram-

för sina fötter varse en uphöjning på marken och en skor-

sten, hvarutur rök framkommer. Uphöjningen är taket på

en liten bostad i jorden; han söker nergången dertill och

finner vid ena långsidan af taket några trappsteg af jord eller

lera. Nerkommen, ser han en trång förstuga och der innan-

före ett litet rum, hvaraf spisen med sin ugn uptager en

fjerdedel, och som uplyses af en fönsterruta i rostet. Väg-

garne och golfvet äro af lera ; osnyggheten har här sitt tempel

;

en smutsig karl tillagar här maten för hungriga skjutsbönder.

En stor byktina står fyld med hårdkokta ägg. Luften och

lukten äro här quäfvande och outhärdlige. Den resande skyn-

dar sig härifrån, och om han på ett sådant ställe nödgas

dröja öfver natten, så tillbringar han den nedbäddad i sin

kibitka.

En afton sent ankommo vi till stranden af Dniepern

midt emot Krementschuck. Här är ingen brygga öfver floden,

utan endast färjor, och de voro icke tillräcklige i anseende

till den stora mängd af epuipager, hästar, åkdon af alla slag

samt resande, som skulle öfverföras. Kejsarinnan hade be-

' Som meningen är något dunkel är förfrs kommatering här bibe-

hållen. Utg- anm.
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falt, att en stor del af hvad som hörde till hennes talrika

suite skulle begifva sig förut till Moscou och der vänta henne.

Den strand, på hvilken vi voro, var nu upfyld af skrikande

menniskor, af herrskap och betjening, som alla ville innan

natten komma till staden, ehuru de klart sågo omöjligheten

deraf. Under det Ronnolt gick omkring för att underrätta

sig, om det ej fanns någon utväg för våra tre kiljitkor att

blifva transporterade till andra stranden träffade han Parfeneck,

och kom med honom tillbaka. Jag blef förskräckt vid hans

åsyn och frågade: »Af hvilken anledning är ni här?» — »Jag

»följer med generalen \ — »Är han här?» — »Ja.» — »Han

»skulle ju invänta kejsarinnans ankomst från Krim». — »Så

»var det väl beslutadt; men han ändrade hastigt sitt beslut

»och for hit». — »Hvart ämnar han fara?» — »Jag tror till

»Mohileff». — »Hvar är hans vagn?» — »Icke långt härifrån;

»men som han ser svårigheten att i afton komma öfver flo-

»den, dröjer han på denna sidan öfver natten». — »Min bästa

»Parfeneck! fullborda nu ert verk; nämn icke för generalen

»att ni råkat mig, t)' han skulle då förnya sina bemödanden

»att förmå mig vara honom följagtig, och jag vill för ingen

»del skilja mig från de hederliga reskamrater, ni förskaffat mig,

»och ifrån den väg, som de taga». Detta lofvade Parfeneck,

som icke rätt kände mina förhållanden till hans general, och

han höll sitt ord. Ronnolt och James genom deras verk-

samhet och jag tror derigenom, att de utgåfvo sig för cou-

rierer, stadde i vigtiga ärender, lyckades att om natten öfver-

föra våra tre kibitkor.

Följande morgonen visste jag, att jag befann mig i samma
stad som general Sprengtporten, och denna kännedom var

icke behaglig. Jag ville ingalunda träffa honom. Några af

våra hästar skulle skos; det förorsakade uppehåll, och detta

gjorde mig ängslig. För att undvika ett möte med honom

begaf jag mig förut ur staden, ensam på vägen åt Pultava

under förevändning att afrita ett for kejsarinnan på denna

sida upbygdt stort hus af träd, der hon på framresan redan

haft ett nattläger. Mina följeslagare dröjde flera timmar, och

dessa timmar blefvo mig odrägligt långa. Hvar gång jag hörde
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en vagn komma, gömde jag mig l)akom en häck af frugtan,

att det kunde vara general Sprengtportens. Omsider, just då

jag började förtvifla öfver det långa dröjsmålet och ämnade

återvända till staden för att få veta orsakerne dertill, ankom

mitt resesällskap. Mina bekymmer försvunno, och jag hörde

icke mera omtalas den generalen under hela resan.

I Pultava, det ställe der Sveriges olyckor grundlades, uppe-

höllo vi oss en dag. Jag afritade der den till minne af det

afgörande slaget upbygde obelisque, som icke har något konst-

värde, och besökte äfven bataillefältet, der lämningar ännu

syntes af förskansningar och redouter, och der en ofantlig

stor och hög rund kulle af jord är formerad öfver den djupa

grop som förvarar benen af de i slaget dödade. Afsigten skall

hafva varit att högst på denna kulle upsätta Peter den l:stes

statue, men den har icke bhfvit verkstäld, och statuen skulle

der hafva fått en osäker grundval af multnande menniskoben.

Också är högen redan mycket nedsänkt i jämförelse med
sin första höjd.

Ifrån Pultava gick vår väg, oberäkna[d]t åtskilliga mindre

och obetydliga städer, genom gouvernementsstäderne Kursk

och Tula till Moscou. I Tula besåg[o]s de vidlöftiga gevärsfa-

briquerne, och första åsynen af Moscou en morgon från en

höjd kort efter upgången af solen, som bestrålade de många

förgylda tornen och coupolerne af de 100-tals kyrkorne och

klostren, var på det högsta öfverraskande. I synnerhet för-

vånades jag af denna gamla kejsarestadens omätliga vidd, som

intog nästan hela horizonten. Länge uppehöllo vi oss på denna

höjd för att njuta af den verkligen prägtiga anblicken. Men
inkommen i den irreguliera staden, afkyldes inbillningen

genom den mängd af dåliga kojor, som funnos bygde vid

sidan af prägtiga palatser. Vi uppehöllo oss flere dagar i

denna stad för att bese dess förnämsta märkvärdigheter,

Kremlei, de största kyrkorne, det genom sin storlek och inre

inrättni[n]g förvånande hittebarnshuset, stadens omgifningar,

grefve Scheremetoffs landtegendom Selo-Kuskovo, med sina

itahenska, holländska, chinesiska byggnader och trädgårdar,

o. s. v. Vi bevistade Vauxhallen, der en blandad societé
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af adel och borgerskap var samlad, och jag fick under rnir»

dervaro samt genom den väl underrättade James handled-

ning ett tämlig fullständigt begrepp om detta hufvudsäte för

Rysslands czarer, som 25 år derefter skulle af Buonaparte in-

kräktas och då till största delen med alla sina härligheter,

rikedomar och dyrbara samlingar af en härjande eld till

största delen förstöras.

I Moskou stadnade tvänne af mina följeslagare, James

och den unga tyska handlanden. Den återstående delen af

resan fulländade jag med Ronnolt ensam. Vår väg gick öfver

Klin,- Twer, Torshok, Waldai och det gamla förfallna Now-

gorod till S:t Petersburg, dit vi ankommo en afton och stad-

nade tiU en början i Yemskoi Sloboda, emedan jag icke kun-

nat bestämma, hvar jag skulle få mitt quarter i staden, innan

jag träffat capitaine Norberg, och hade derjämte den granla-

genhet att icke vilja disponera om mina saker, innan jag med
fullkomlig säkerhet visste, huru och när jag kunde betala

James och Ronnolt deras för mig gjorde utläggningar, h\ilkas

belopp jag ej ännu kände, och hvilket jag förestälde mig %dda

större än det verkligen var. Ronnolt och jag quarlämnade

våra effekter i Slobodan och foro på små droschkor in till

staden, han för att träffa sin bror, och jag för att söka Nor-

berg. Vi kommo öfverens att åter råkas i Slobodan och der

tillbringa följande natt i det ytterst dåliga quarter \i der

funnit.

Norberg, som bodde på IHotel de Londres, var icke

hemma. Jag sökte honom förgäfves på flere ställen i staden,

der jag visste att han umgicks, och slutligen ännu en gång

på värdshuset, men som det blef mj-cket sent, måste jag be-

gif\'a mig tillbaka till Slobodan. Jag väntade länge på Ron-

nolt, som icke kom, hvarföre jag måste lägga mig. Det var

också för mig en ledsam natt, ty yemshikarne eller formän-

nen, för hvilka detta quarter var egentligen bestämdt, gjorde

mycket buUer. Följande morgon tidigt ankom Ronnolt dit

och ursägtade sitt uteblifvande dermed, att hans bror och

svägerska alldeles icke tillåtit honom att återvända. Vi foro

ut tillsammans, och jag steg ur droschkan vid THotel de Lon-
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dres. Norberg, sent om natten hemkommen, sof ännu, men
jag lät väcka honom. Han blef mycket surprenerad att finna

mig stående vid sin säng. »Är general Sprengtporten kom-

Dmen?» frågade han. »Det vet jag icke», svarade jag; »efter

en lång kedja af de svåraste förhållanden med den mannen,

»hvilka jag framdeles skall omständligen berätta, har jag, ge-

»nom en beundransvärd hazard, lyckats att i Cherson slita

»mig lös från honom och göra hitresan i sällskap med tvänne

i rysk tjenst varande engelsmän, hvaraf den ena förblifvit quar

»i Moscou; och för denna lycka, har jåg hufvudsakligen att

»tacka Herr Capitainen, som genom sitt bref till mig, adresse-

»ra[d]t på Kiefi', lämnat mig underrättelse, att en af vare gemen-

»samme vänner här på ett engelskt contoir för min räkning

»placerat 100 ducater, utom hvilken underrättelse jag aldrig

»kunnat företaga en sådan resa. Nu önskar jag att få veta,

»hvem denne ädelmodige gemensamme vännen är, ty derom

»har jag hitintill icke kunnat göra någon sannolik gissning».

Jag hade satt mig på en stol vid sängen, under det jag sade

detta, och man kan föreställa sig vidden af min förskräckelse,

då jag hörde Norberg yttra sig sålunda: »Den gemensamma

»vännen är baron Berndt Volmar Stackelberg, med hvilken

»jag haft mycket umgänge i Stockholm, och hvilken jag här

»med nöje åter anträffade. Han har gift sig i Reval med sin

»cousine en fröken Stackelberg, enda dottern af en rik far,

»och kom hit för afgörandet af några penningeaffairer. Vi

»talade mycket om Herr Lieutenanten, hvilken han kändt från

»ungdomen, och med hvilken han sade sig vara beslägtad, och

»då han fick, på sina derom gjorda frågor, höra af mig den

»förmodan, att Herr Lieutenantens finansiella tillstånd icke var

»det fördelagtigaste, ehuru jag icke derom erhållit något för-

stroende, gjorde han straxt med en beredvillighet, som fäg-

nade mig, det nämde anbudet, som han bad mig tillkänna-

»gifva, hvilken commission jag också med ett förhastande,

»som jag sedermera högligen ångrat, genast upfylde utan att,

»som jag bort göra, förut taga närmare kännedom om rätta

»förhållandet. Icke förrän efter Stackelbergs afresa begaf

»jag mig till det engelska kontoiret för att fråga efter den



112 MISSRÄKNING OCH HJELP I NÖDEN

»gjorda depositionen af de 100 dukater och blef icke litet

»förvånad, då jag fick veta att nämde baron, långt ifrån att

»kunna der deponera dem, stod sjelf antecknad i contoirets

»böcker såsom skyldig en summa fyra gånger större. Jag

»ämnade att genast rätta min begångne förseelse, men osäker-

»heten, hvar ett bref kunde träffa Herr Lieutenanten efter dess

»afresa från Kieff, har afliållit mig att skrifva». Under åhö-

randet af denna berättelse hade jag bleknat som ett lik, och

efter dess slut, utbrast jag med en ton af den högsta ångest

:

»Hvilken olycklig stund för mig, då Herr Capitainen satte sig

»ned att tillskrifva mig detta bref! Utom de förhatliga miss-

stankar, som dess innehåll väckt hos den misstänksamme ge-

»neral Sprengtporten, med hvilken mitt oblida öde fört mig

j)tillsamman, har det äfven förledt mig till företagande af denna

»resa, genom hvilken jag, så vida jag ej kan upf341a mina

»ingångna förbindelser, kommer att i mina följeslagares ögon

»S3"nas som en låg bedragare, en föragtlig äfventyrare, hvar-

»medelst äfven svenska namnet blifver fläcka[d]t och den nation

»jag tillhörer, i min person vanärad. Min Gud! Bättre vore

»att dö än att öfverlefva en sådan skymf!» — Häruppå \i;t-

»rade sig Norberg leende: »Gif sig tillfreds, och öfveiiämna

»sig icke åt sådane utbrott af förtviflan. Ingenting är förlo-

»ra[d]t. Det passar sig så lyckligt, att jag i går afton gjorde

»liquid med prins Galitzin, hvar\'id det tillkom mig 3,000

»rubel; de ligga i min bureau; nyckeln till den ligger här

»på det lilla bordet vid min säng; öpna bureaun och tag

»derur så mycket penningar, som behöfves, och betala dem

»vid framkomsten till Stockholm till min commissionär, jem-

»krämaren Rosenberg». Dessa ord återförde lugnet i min själ,

jag omfamnade med tacksamhet den hederlige mannen, hvil-

ken jag alltid hållit räkning för denna mig i en så critisk

stund bevisade välgärning. Han föranstaltade om anskaff-

ning för mig af ett ledigt rum i samma värdshus bred\id

hans; han tillböd mig begagnande af sin vagn, som han hyrt

på månad, och vi gjorde våra måltider tillsammans.

Sedan jag fått mina saker från Slobodan, var det första bruk

jag gjorde af vagnen att fara till min resekamrat Ronnolt för

å
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att aflägga tacksägelse för den vänskap, han och James bevisat

mig, samt för att anhålla om skyndesamt upgörande af liqui-

den om resekostnaderne för att sätta mig i tillfälle att be-

tala min skuld, hvilket ock skedde några dagar derefter. Jag

fann honom prägtigt logerad i rum med sidenmeubler. Der-

näst begaf jag mig till svenske ministern baron von Nolcken,

för hvilken jag berättade de vedervärdigheter, jag fått vidkän-

nas genom min olyckliga förbindelse med general Spreugt-

porten. Han sade: »Jag känner honom från gammalt, och

hade med denna kännedom kunnat säga er förut alt hvad

»nu inträffat. Ingenting derutaf förundrar mig. Jag skattar

»er lycklig, om ni kan blifva alldeles skild från honom.»

Som jag under mitt förra vistande i S:t Petersburg så

väl i anseende till min sjuklighet och beskaffenheten af mitt

tryckta humeur, som genom en följd af general Sprengtpor-

tens vrånga planer emot mig sett ganska litet af denna

hufvudstads märkvärdigheter, nyttjade jag nu tillfället att till-

fredsställa min nyfikenhet, och var fördenskull dagligen i rö-

relse. Konungen i Sverige hade från Parola malm vid Taf-

vastehus skickat hofmarskalken baron Bror Cederström till

S:t Petersburg för att vid kejsarinnans återkomst från sin

långa resa complimentera henne till dess fulländande. Med
honom besåg jag Hermitagen och Vinterpalatset. I sällskap

med tvänne landsmän, dåvarande assessor Stockenström och

en ung Haar, for jag att bese Tschesme, Paulososk och Czar-

skoe Selö samt en annan dag Peterhoff och Oranienbaum

samt Cronstadt. Med Norberg for jag till Systerbäck. Han
introducerade mig hos flere af sina bekante, hvilka ägde sam-

lingar, värde att beskådas, ibland andre hos professor Pallas.

De fläste härvarande målningsgallerier tog jag i ögnasigte,

äfvensom vetenskaps- och konst-academiernas samlingar.

Under dessa angenäma sysslosättningar, fick jag veta, att

general Sprengtporten var återkommen och bodde hos Demuths.

Jag for till honom med Norberg, hvilken jag inför generalen

bad berätta anledningen till brefvet på Kieff och resultaterne

deraf, hvilket Norl^erg gjorde omständligen under generalens

spända upmärksamhet på berättelsen, men utan att han tyck-
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tes vara fullkomligen öfvertygad om dess sanning, hvilket

misstroende icke var honom olikt. De få gånger, jag besökte

honom, var alltid Norberg närvarande. Yid ett af dessa till-

fällen frågade jag honom om det rvgte var sannt, att öfver-

kammarherren grefve Ivan Schuvaloff, känd för sin franska

epitre till Voltaire, hade under hemresan bhfvit sinnessvag i

Moscou. Deruppå svarade han : »Det är mycket sannolikt, ty

»han har alltid velat anses för en bel-esprit, en poet, en för-

»fattare, och sådane personer löpa ofta fara att förlora för-

»ståndet». Ton och mine gåfvo härvid tillkänna, att han äm-

nade i detta yttrande, som likväl icke var på mig tillämphgt,

gifva mig ett hugg, och som jag märkte denna afsigt, ville

jag vända det tilbaka på honom sjelf, och sade fördenskull:

»Jag påminner mig, att det är samma grefve, som, skickad för

»många år sedan af kejsarinnan till konungen i Sverige för

»att complimentera, fick vänta någon tid i Stockholm på au-

»dience, emedan konu[n]gen var på Gripsholm, och som, up-

»bragt öfver detta upskof, yttrade sig i Åbo på återresan, att

»han längtade efter tillfälle att med dragen värja få hämna

»sig öfver denna af konungen honom visade missaktning.

»Man skall väl», tillade jag, »redan hafva ett starkt anlag till

»galenskap, då man för en sådan inbillad oförrätt tillåter sig

»ett sådant yttrande emot ett krönt hufvud i hans egit land».

Sprengtporten, som ofta för mig förklarat sin önskan att få

draga värjan emot denne samme konu[njg, kände sig djupt

träffad, svarade intet, men rodnade ganska starkt. Då vi åter

kommo i vagnen, förklarade Norberg sin förundran öfver min

vågsamhet, men ogillade den icke.

Jag hade sett alt, hvad jag ville se i hufvudstaden, och

tänkte nu på utvägar att utan hinder af general Sprengtpor-

tens försåtliga anläggningar komma välbehållen derifrån till-

baka till mitt fädernesland. Den unge Borns bedröfhga öde

spökade ständigt för mig. Mina papper hade jag bringat i

säkerhet; jag hade gjort ett omslag om dem med adress till

mig sjelf, och sedan ett annat med adress till riksrådet grefve

Oxenstjerna. Detta stora paquet var öfverlämna[d]t till baron

Cederström, som åtagit sig att framföra det. Till försäkrande
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af min resa till gränsen hade jag af baron von Nolcken be-

gärt ett courierpass; men han sade, att, som ryske ministéren

är mycket misstänksam, ville den utan tvifvel utforska ända-

målet för en couriers afsändande, och som för det närvarande

ingen underhandling fördes, som kunde föranleda till expedie-

randet af en sådan, skulle misstänksamheten sannolikt just

genom detta pass väckas och compromettera den säkerhet,

jag sökte vinna, så vida man ville veta innehållet af de de-

pécher, jag supponerades medföra. Dessa skäl voro obestrid-

liga. Tre gånger skulle mitt namn vara i tidningarne infördt,

innan jag kunde få podoroschna till afresan. Norberg och

jag beräknade noga dagen då denna kunde erhållas, och bäg-

ges upbrott blef bestämdt att ske om aftonen samma dag,

ty han skulle resa till Moscou och derifrån till vissa bruk i

Siberien. Men det var vigtigt att dölja denna upl^rotts dag

och stund för Sprengtporten. Till den ändan begaf jag mig

på förmiddagen sannua dag, då afresan om aftonen skedde,

till honom för att taga slutligt afsked, sägande, att nästan

det enda föremål, som nu för mig återstod att bese, vore lust-

slottet Pella, beläget öster om S:t Petersburg, med hvars grund-

läggning man var sysselsatt, och som jag icke ville lämna

Ryssland utan att taga kännedom om denna gigantesque plan

(hvilken sedermera i anseende till det följande året utbrustna

kriget med Sverige icke blef utförd), så ämnade jag följande

dagen begifva m,ig dit och derifrån återkommen till staden

icke der uppehålla mig längre än som fordrades att ombyta

hästar, vid hvilket tillfälle, som kunde möjligen inträffa natte-

tid eller eljest på en tid af dagen, då generalen icke vore

hemma, jag skulle gå miste om den ilran att träffa honom,

hvarföre jag nu ville afbörda mig skyldigheten att taga afsked.

Han försökte väl att öfvertala mig att vid återkomsten ännu

en gång besöka honom, hvilket jag också lofvade, i fall det

lät sig göra, men i det fall att vi icke mera skulle träffas,

(hvilket också ej skedde förr än 28 år derefter i Wiborg)

gjorde han mig ungefärligen samma afskedsönskan, som vid

min skilsmässa från honom i Cherson, hvilken jag ock nästan

på samma sätt besvarade.
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Sent om aftonen denna dag stego Norberg och jag efter

ett ömsesidigt vänskapsfullt omfamnande pä gården af THötel

de Londres hvardera i sitt åkdon, han för att fara söder ut

till Moscou, och jag väster ut till finska gränsen. Jag hade

köpt en lätt kibitka, hvilken, förspänd med 2 hästar, fram-

rullade hastigt på de i Wiborgska gouvernementet ojämförligt

goda och hårda vägarne, men min otålighet gjorde, att jag

tyckte mig endast kr}'pa fram. Ofta satte jag mig sjelf på

kuskbocken bred\dd skjutsbonden för att påskynda farten

och gaf mig icke tid att sofva. Jag hade låtit göra mig ett

läderbälte med en väska framföre för att gifva mig i saknad

af courierpass utseende af en i vigtiga, brådskande ärender

stadd resande. Denna väska blef mig ock verkligen behjelp-

lig till snar expedition först i Wiborg och sedan i Fredrics-

hamn, der man med påskrift af mitt pass ville fördröja.

Omsider beträdde jag min fosterjord vid Abborforss. I

min glädje kastade jag mig ur kibitkan och omfamnade denna

jord.



Tredje Kapitlet.

Ehrenström träder i förbindelse med Gustaf III. — Sändes till

Östersjöprovinserna och Preussen.

•Jag återkom med en dyrköpt erfarenhet och med. för-

ändrade tänkesätt. General Sprengtporten, utan att veta eller

vilja det, hade hufvudsakligen bidragit att rätta mina felag-

tiga begrepp samt att uplysa mig om beskaffenheten af de

villostigar, på hvilka jag hitintill vandrat. Mitt vistande i

Ryssland, och de betragtelser, jag der haft tillfälle att anställa,

medverkade kraftigt att bibringa mig denna uplysning. Jag

var nu fullkomligen öfvertygad, att general Sprengtporten, då

han ifrat för Finlands frihet och sjelfständighet och derigenom

uphettat så många unga finska hjernor, icke haft annat än

sin egen fördel i sigte; att icke kärleken till fäderneslandet,

eller nitälskan för sina likars sällhct, utan hämdlystnad, äre-

girighet och tragtande efter magt varit hans enda bevekelse-

grunder; att för förnöjandet af dessa sina passioner han icke

tvekat att förleda en mängd lättrogna ynglingar till att helt

och hållet öfverlåta sig till honom, under det han först innom

sig och sedermera, efter sin ankomst till Ryssland, öppet

förlöjligade deras blinda hängifvelse; han hade i svenska re-

geringens ögon velat göra sig frugtansvärd genom talrikheten

af det anhang, han i Finland kunnat förvärf\'a, och sedan han

genom sitt inträde i rysk tjenst icke mera behöfde detta

vehikel, utan trodde sig som rysk general hafva funnit ett

mycket kraftigare, blef han fullkomligen likgiltig för de miss-

öden, som kunde trätfa hans anhängare. Jag hade i ett främ-

mande land genom anstälde jämförelser lärt att värdera mitt
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fäderneslands institutioner, och det var just general Sprengt-

portens ouphörliga smädelser emot Sverige och dess konung,

som ökade min tillgifvenhet för det förra och förde mig till

tviflan, om alt det onda, jag så länge hört sägas om den

senare, var verkligen grunda[d]t. Sedan jag lärt fullkomligen

känna general Sprengtporten samt driflQädrarne till hans tänke-

sätt och handlingar och äfven genom hans berättelser in-

hämtat kännedom om hans föregående året på Biskopsudden

aflidne broders lynne, han som var en afsvuren fiende till

konung Gustaf den 3:dje, började jag förmoda, att orsakerne

till bägge brödernes fiendtlighet emot denne monark kunde

mera ligga hos dem sjelfve än hos honom och till äfventyrs

vara af en earactere, som hedrade honom och hans omdöme.

I sjelfva Ryssland hade jag också hört konungen med akt-

ning omtalas såsom en prins af stort snille, och jag hade

förmärkt, att Sprengtportens täta utfall emot honom der up-

togos med ovilja. Jag hade haft tid och äfven tillräckliga

anledningar att erinra mig de hitintill, ty värre ! förgätna lär-

domar och varningar, som jag i min första ungdom erhållit;

jag hade kommit till öfvertygelse derom, att man icke straff-

löst öfvergifver pligternas ban, att hvarje medborgare eller

undersåte till den stat, han tillhörer, och till sin öfverhet har

förbindelser, hvilka icke utan brottslighet kunna brytas. Följ-

derne af trolösheten emot dem bägge hade jag sett i det öde,

som Sprengtporten innom så kort tid undergått ; i början

emottagen med öpna armar, emedan den ryska regeringen

trodde sig derigenom väcka oro hos den svenska, blef han

snart föragtad och ansedd som en öfverlöpare, först af r3^ska

nationen och sedan af monarkinnan sjelf. Det hade blifvit

för mig klart och obestridligt, att projectet om Finlands sjelf-

ständighet var en galenskap, och att Rysslands gifvande skydd

åt ett sådant tillstånd af oberoende skulle icke innefatta annat

än fullkomlig säkerhet om landets läggande under Rysslands

ok, och beskaffenheten af detta ok hade jag nu lärt begripa.

Mitt af frihetsidéer kokande hufvud hade afsvalnat; jag hade

lämnat Sverige som en republican och återvände dit som en

god royalist, mindre i afseende å konungens egen person,

I
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hvilken jag icke kände, och emot hvilken mitt simie ännu

var intaget af fördomar, men blott i betragtande deraf att

han var min konung, mitt fäderneslands öfverhufvud, att

vördnad och lydnad för honom voro mina undersåtliga och

^alltför länge åsidosatte skyldigheter, hvilkas trogna upfyllande

skulle tillskynda mig en tillfredsställelse, som jag hit intill

eaknat, och blifva det enda medel, hvarigenom mina ungdoms-

förseelser skulle kunna utplånas och försonas.

Men jag ansåg det icke vara till fylles, att jag för egen

del blifvit uplyst och återförd från mina förvillelser. ' Jag

borde äfven använda all möda att uplysa mina vänner. Så-

ledes återkommen till Finland, uppehöll jag mig der någon

tid för att meddela dem den erfarenhet jag på min bekost-

nad förvärfvat om general Sprengtportens caractere; målade

med starka och sanna färgor hans afsigter sådane som de

för mig stodo uptäckte; varnade dem för fortsättningen af

samband med honom, som ofelbart, förr eller senare, skulle

leda dem till ett bråddjup af olycka; visade ursinnigheten af

förslagerne om Finlands sjelfständighet, hvilka endast skulle

bereda detta lands förvandlande till en rysk provins; påminde

om de ofantligt stora företräden, som vårt eget regeringssätt,

oaktadt alla yttrade missnöjen emot detsamma, ägde framför

det despotiska ryska väldet, af hvars missbruk jag anförde

en myckenhet af mig kände bevis; erinrade derom och be-

styrkte det med min egen erfarenhet, att man altid bär innom

sig ett betungadt samvete, då man felar i skyldigheterne emot

sin öfverhet och sitt fädernesland, och förklarade slutligen, att

jag för min del hädanefter aldrig skulle belasta mig med ett

sådant fel. De vänner, som jag icke personligen kunde an-

triitfa, tillskickade jag skriftligen mina uplysningar, varningar

och råd. Men så stor var förblindelsen, att man misstrodde

mina upgifter. Det var så motbjudande att plötsligt nedbryta

de altaren man uprest till en mans ära, som man så länge

dyrkat, att erkänna sig hafva blifvit vilseförd i sina omdö-

men; man kunde icke göra ett sådant erkännande utan att

i och med detsamma anklaga sig sjelf för kortsynthet. ]Man

föredrog fördenskull att anse mina anföranden såsom verk-

Ehrenströms Anteckningar. v
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ningar af enskild rancniie och ogillade den öfverdrift, man
trodde sig finna i mina beskrifningar. Mina vänner bekla-

gade mitt broiiillerie med deras afgud, men tillräknade icke

honom, utan mig skulden dertill. Jag fann nog, att jag hade

predikat för döfva öron, att jag hade genom min rupture

med general Sprengtporten förlorat mina vänners förtroende

och kanske deras aktning; men jag hade, då jag emot dem

iakttog en oinskränkt nprigtighet, upfylt en pligt och frälsat

mit samvete. I en framtid kunde de icke beskylla mig för

visad dubbelhet. Min far var oändligen belåten med min

återkomst från Rvssland.

Jag nyttjade tillfället att sjöledes begifva mig till Stock-

holm med ett fartyg från Helsingforss, som afgick med flere

passagerare af mina bekante, major Rosenquist, capitaine Jeger-

schöld, en lieutn. Gyllenbögel med flere. Jag trodde att fram-

komma fortare och bequämare, men vi möttes vid Tvärminne

i finska farleden af en flere veckor uthållande motvind. Vid

min ändtliga framkomst till Stockholm upvaktade jag min

chef vid fortifikation, den hederlige general Hermansson, för

hvilken jag omständligen berättade mina äfventyr med Sprengt-

porten, hvilka voro en bekräftelse på den spådom generalen

gjort vid anträdandet af min olyckliga resa med honom till

Finland. Hofvet var på Drottningholm. Enligt ordningen

skulle jag, såsom till hufvudstaden från en resa ankommen

officer, presenteras nästa courdag för konungen af min chef.

General Hermansson tillbjöd mig att följande söndag föra mig

till lustslottet i sin vagn. Man for på den tiden till ett ställe

kalladt Tyska Botten, der vagnarne lämnades, och hvarifrån

man med betäckta kronoslupar for fram till quain framför

slottet. Broarne emellan staden och Drottningholm voro då

ännu icke bygde. Under åkningen talade jag mycket om
Ryssland, på ett sätt som svarade emot de färska och djupa

intryck detta land gjordt på mitt sinne; dervid gjorde gene-

ralen den anmärkning, att, i fall konungen skulle vilja enskildt

tala med mig om min långa resa, borde jag sorgfälligt und-

vika att berätta något, som kunde öka hans förbittring mot

detta land. Jag svarade, att jag icke trodde det Hans Maj:t
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skulle vilja tala med mig, men om det skedde, kunde jag

väl icke undgå att nyttja den största uprigtighet.

Vid couren stod jag bakom min general, och då konungen

kom till honom, presenterade han mig såsom med kongl. permis-

sion förrest till Ryssland, der jag varit ända till Cherson under

kejsarinnans och kejsare Josephs sammanvaro, och ifrån hvilken

resa jag nu vore återkommen. Konungen fixerade mig med
upmärksamhet och sade till generalen : »Det måste hafva varit

»en interressant resa
;
jag vill tala med honom, sedan jag ätit

»middag». Efter couren, predikan i slottskyrkan och hofvets

publiqua spisning gick jag med kongl. secret:n Knut v. Bildt,

som då var engagerad i presidentscontoiret och blef seder-

mera minister vid tyska riksdagen i Regensburg, till cavaUers-

taffeln för att äta; men knapt hade vi ätit soppan, förr än

en kongl. löpare inträdde i salen och ropade högt mitt namn.

Då jag gifvit mig tillkänna såsom den han sökte, sade han,

att konungen befalde, det jag genast skulle komma in till ho-

nom. Denna kallelse väckte mycken upmärksamhet vid det

stora, talrikt besatta bordet, och jag tror, att denna upmärk-

samhet icke var mig fördelagtig. Jag följde löparen genom

flera rum till en dörr, hvilken när den öpnades, visade mig

ett litet cabinett, hvaruti monarken, rikt klädd såsom vanli-

gen på courdagar, stod midt framför mig, lutad emot ett bord.

Det var första gången i min lefnad, jag talade med honom,

och de rättmätiga förebråelser, jag gjorde mig öfver mitt up-

forande emot honom, gjorde mig förlägen. Han upmuntrade

mig likväl genast, sedan jag gjort min djupa bugning genom

sitt intagande sätt att umgås med menniskjor. »Ni har gjort»,

sade han, »en lång och interressant resa, i en märkvärdig

»tidepunkt, och jag vill förmoda, med mycken upmärksamhet.

»Den gode baron v. Nolcken har väl gifvit mig underrättelser

»om den; men han har varit i S:t Petersburg, och ni har

»varit på stället ; det gör en stor skillnad. Jag är nu nyfiken

»att höra edra reflexioner öfver hvad ni sett». Jag började

mitt svar med anhållan om nådig tillgift för det otillbörhga

steg, hvartill jag af ungdoms oförstånd blifvit förledd att resa

ur riket utan permission, tackade sedan underdånigst för den
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permission, jag likväl sedermera erhållit, detaillerade de obehag-

liga förhållanden, hvariiti jag befunnit mig med general Sprengt-

porten, de svårigheter jag haft att slita mig lös från honom,

sättet hvaruppå det skett, hans egen närvarande oangenäma

ställning, hans afvoga tänkesätt emot sitt fädernesland och

den konung, hvars tjenst han, intagen af hämdlystnad emot

honom, öf\^ergifvit
;
jag berättade, hvad jag sjelf sett om mötet

emellan de bägge mägtige monarkerne, och hvad jag derom

af trovärdige personer förnummit; om de sannolika anled-

ningarne till ett snart utbrjiiande krig emellan Ryssland och

Österrike å ena sidan och Turkiet å den andra, hvilket ock

ägde rum samma år; om de af Ryssland vidtagne anstalter

till att imponera på Divanen, om tillståndet i de ryska pro-

vincer jag genomrest, och så mycket jag kunnat med visshet

erfara om sinnesstämningen i landet, m. m. Denna berättelse

var lång, men åhördes med attention. Flera frågor gjordes,

som jag besvarade. Då jag ibland anecdoter förtäljde den,

som jag hört af Sprengtporten sjelf, och som då straxt in-

dignerade mig, att han en gång, i samtal med prins Potem-

kin, föreslagit honom att gifta sig med svenska prinsessan,

Sophia Albertina, sade konungen: »Det var impertinent».

Sedan jag slutat, yttrade han: »Er berättelse har gjort mig

»mycket nöje, men den har varit så omständlig, att jag icke

»kan minnas alt. ^"ill ni vara så god och gifva mig den

»skriftligen». Jag lofvade upfylla denna begäran, som var en

befallning. Samtalet hade räckt ganska länge. Jag slöt med

att föredraga min önskan att blifva employerad i cabinettet.

Det lofvades att tänka derpå. Då jag bugade mig till afsked,

sade konungen: »Er resa måste hafva kostat er mycket, och

»jag vet, att ni icke är rik. Har ni gjort någon skuld i och

för den?» Jag hade kunnat sammanräkna alla mina skulder

så väl de till general Sprengtporten, hvarföre jag till honom

afgifvit tvänne skuldsedlar, som den till capitaine Norberg,

hvilken skulle betalas hos jernkrämaren Rosenberg; men de

förra ämnade jag liquidera med mina besparade fälttractamen-

ten vid recognosceringscorpsen
;
jag nämde således blott den

senare, hvilken jag upgaf till mindre belopp, än den verkligen
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var, eller 300 rubel. »300 rubel», sade konungen; »det gör

»200 riksd. Dem vill jag låta tillställa er. Genom hvem

»vill ni att det skall ske». — Jag proponerade capitainen

vid gardet, nuvarande presidenten, grefve Aminoff, och det

bifölls, hvarefter den långa audiencen slöts. Några dagar der-

efter hämtade Aminoff verkligen till mig den lilla summan,

med hvars ringhet han sjelf var missnöjd.

Jag kommer nu till den epoque i min lefnad, som utaf

alla min lefnads händelser förorsakat mig masta ånger och

förebråelse och varit en gnagande matk på mitt hjerta. Jag

sysselsatte mig genast att skrifva min berättelse sådan jag

aflagt den mundtiigen, men begick den grymma orättvisa

emot min egen caractere att vid slutet af berättelsen införa

en mening, hvarigenom jag anklagade mig sjelf att blott af

nit för konungens tjenst och af kärlek för mitt fädernes-

land hafva företagit resan till Ryssland med general Sprengt-

porten. Förmedelst denna osanning, som högst ofördelagtigt

stämplade mig äfven i konungens egna ögon, ville jag öfver-

skyla mitt förra lagstridiga och verkligen brottsliga upförande

samt afvända ifrån mig misstankar om hj-sande af revolutio-

naira tänkesätt. Jag ville undvika all anledning till under-

sökningar om hvad som förehafts i Finland medelst Sprengt-

portens underblåsningar rörande detta lands sjelfständighet,

och hvilka undersökningar icke kunnat ske utan att com-

promettera mina bästa vänner och blottställa mig att stå emot

dem som en föragtlig anklagare. Jag förestälde således Sprengt-

porten såsom enda verkmästaren vid upgörande af denna plan,

och med en oförlåtlig obetänksamhet mig såsom rest med
honom endast för att, till konungens och rikets fördel, up-

täcka de medel, han ämnade nyttja till dess utförande. För

att betäcka en mängd af framfarna förbrytelser, begick jag

nu emot mig en ganska stor ' Ett af de verkande

motiveme dertill var väl också det misstroende, jag ännu

såsom lämning af de förra intrycken hade till konungens

tänkesätt. Om jag då känt hans ädla hjerta och hans milda

' Ett ord är här utelemnadt i originalet.

Utg. anm.
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sinnelag, såsom jag sedermera lärt känna dem, hade jag utan

tvifvel öppet och redligt erkänt mina begångna förseelser

och vid hans fötter erhållit förlåtelse för dem utan att be-

höfva taga min tillflygt till en lögn, som mast skadade min
egen person.

Men straffet för denna lögn skulle icke länge uteblifva.

Det begrepp, jag gifvdt om mig, skulle bära frugt. En dag

kom baron Otto Wrede till mig och Ijad mig vara hemma
samma afton, då konungen genom en utskickad ville låta

mig komma till sig för att tala med mig. Jag skulle icke

för någon omtala denna kallelse. Jag klädde mig och vän-

tade. Sedan det bHf\it mörkt, stadnade en vagn utanför por-

ten af det hus jag bebodde. En man inträdde i mitt rum
och sade hviskande, att han vore skickad för att beledsaga

mig till slottet. Han var en förtrogen kongl. kammartjenare,

som, om jag rätt minnes, hette Russa. Han åkte i en hyr-

vagn, och framkommen till slottet, bad han mig vänta i en

corridor, till dess han hunnit undersöka, om någon befanns i

de rum, hvarigenom han ville föra mig. Uti ett stodo några

hoflaquajer bakom en skärm, talande sins emellan, men de

blefvo oss ej varse. Ändtligen, efter genomgåendet af flere

rum, hvilka jag icke förut sett. stälde han mig bakom en

liten trappa till ett öfre rum, och på samma botten, der jag

stod, var en lång filé af stora öpna rum, men alldeles toma,

fastän eclairerade. Lämnad ensam, upf}'lde denna mysterieusa

reception mig med dystra aningar. Efter en liten stunds

väntan hörde jag konungen komma ensam genom de stora

rummen och gå upföre den trappa, bakom hvilken jag fått min
plats. Kammartjenaren begaf sig dit, och sedan han förmodligen

tändt ljusen, kom han ned för att bedja mig vara sig följagtig.

Han öpnade dörren till ett litet pragtfullt och väl up-

lyst rum. Det var konungens divan, och han satt der i en

fauteuil icke långt från dörren. Han tilltalade mig unge-

färligen sålunda : »Jag tackar er för memoiren. Jag är ganska

»nöjd med den. Ni skrifver rätt l)ra, och ni har i den kin-

»kiga ställning, ni varit, visat mycken intelligence. Jag vill

»ännu sätta den på ett nytt prof. Ni har sjelf insett, att
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»alt bereder sig till ett krig i Europa. Det är mycket ovisst,

»om Sverige kan undgå att blifva deruti inblandad. I denna

»ovisshet fordrar försigtigheten att tidigt taga sina precautioner,

»och sätta sig i tillfälle att begagna möjligen inträffande lyck-

»liga conjuncturer. Jag har från ilere sidor blifvit underrät-

»tad derom, att i Litfiand och Estland ett stort missnöje skall

»vara rådande ibland dervarande adel i anseende till förlusten

»af deras alt ifrån Peter den l:stes tid orubV>adt Inbehållne

T>privilegier. Jag ville med säkerhet veta, huru dermed förhål-

Dier sig, och om det är af den beskaffenhet, att Sverige, i hän-

»delse af ett krig med Kyssland, kan draga någon fördel deraf.

»Jag har utsett er att förskaffa mig denna för mig och riket

»vigtiga uplysning, och jag är säker, att ingen bättre än ni

»kan upfylla min önskan i denna del. Jag reser efter några

»dagar till Skåne. Der vill jag att ni skall vara mig till

»mötes i Malmö, och der får jag ytterligare tala vid er och

»lämna er nödiga penningemedel till er resa».

Under detta tal kände jag, huru bloden kallnade i mina

ådror; jag fann mig nödsakad att oförmärkt stödja mig vid ett

mig närstående bord, på det benen skulle bära mig. Jag såg nu

ganska klart, att jag genom de sista raderne i min memoire för-

skaffat mig detta äfventyrliga förtroende. Sedan konungen slutat

att tala, vågade jag föreställa honom, att utaf alla personer, som

kunde komma i fråga till emottagande af en sådan hemlig

beskickning, vore jag den olämpligaste, emedan mitt brouil-

leri med general Sprengtporten, och den bitterhet, han i an-

ledning derutaf emot mig hyste, skulle föranleda honom till

sådane mesurers vidtagande emot mig, så snart jag befann

mig innom ryska rikets gränser, att min olycka skulle der-

utaf otvifvelagtigt följa, jag blifva för ändamålet af min resa

alldeles onyttig, och kanske Hans Maj :t sj el f på ett eller annat

sätt comprometterad. Ehuru Sprengtporten förlorat sitt an-

seende vid hofvet, hade han dock ännu nog credit hos mini-

strarne för att kunna tillfredsställa sin hämd på en svensk

officer, som gjort sig för honom åtkommelig, och som han

iinsåg som sin fiende. Häruppå svarade konungen, att dessa

svårigheter icke undfallit honom, men att han hade den öfver-
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tygelse om min rådighet, att jag nog skulle lyckas att öfver-

vinna dem. Jag kunde ju tillskrifva Sprengtporten för att

underrätta honom, att min med honom gjorda resa upväckt

så många fördomar emot mig i Sverige, att min 13'cka der

vore förspild, och att jag således varit nödsakad att, oaktadt

min förra ovilja deremot, nu söka min fortkomst i Rysslands

»Jag nämner detta förslag», tillade han, »såsom det nu faller

»mig in, icke tviflande, att ni kan påfinna ett bättre, och vän-

»tar föröfrigt att råka er i Malmö», på den dag, som han

dertill då utsatte; och dermed slöts audiencen, frän hviiken

jag blef återförd till mitt quarter på ett lika mysterieust sätt,

som jag kommit till slottet.

Hemkommen och öfvervägande det farliga värf mig blif-

vit updraget, öfverväldigades jag af en djup förskräckelse. Jag-

hade länge önskat att blifva anstäld vid en utrikes-mission

för att få se främmande länder, men aldrig hade det ingått

i min beräkning, att jag kunde blifva blottstäld för en sådan

commission som denna. Stundom föll det mig in, att konun-

gen, som af min både mundtliga och skriftliga berättelse noga

kände mina förhållanden till general Sprengtporten, ville up-

såthgen upoflfra mig till välförtjent straff för mina förra för-

seelser, hvilka kanske på annan väg hade kunnat komma till

hans fullkommliga kännedom ; men denna grufliga misstanke

aflägsnades genast vid återkallandet i mitt minne af alla de

nådiga ordalag, han nyttjat i sina samtal med mig, och af

den ton af mildhet, välvilja och förtroende, hvarmed de varit

förenade. På andra sidan tyckte jag mig finna, till lugnande

af mitt uprörda sinne, att utrönandet af det allmänna tänke-

sättet i ett helt land icke kunde eller borde förblandas med

det under alla synpunkter nedriga och afskyvärda spioneriet

på en enskild man ; att det utrönande, som blifvit mig ålagdt

var mig anbefaldt af min egen konung samt till gagn för

mitt fädernesland, samt att icke längesedan konungens förste

generaladjutant, general Toll, haft ett lika beskafiadt updrag

till Polen. Härmed fogade sig ännu den svårmodiga betrag-

telse, att, om det vore beslutadt, att jag på denna färd skulle

falla i olycka, borde jag anse det som en skickelse af Försy-
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nen, som ville rättvisligen bestraffa min förra otrohet emot

min öfverhet och mitt fädernesland. Denna gång handlade

jag åtminstone på min konungs befallning och kunde såle-

des med tryggadt samvete i den delen underkasta mig det

obekanta öde, som mig möjligen förestod.

Jag reste nu för första gången genom södra delen af Sverige,

och inträfiade på utsatt dag i Malmö. Baron Armfelt och

general Toll voro i konungens suite, men ingendera syntes

känna, hvarföre jag befann mig der. Jag begärdte hos lands-

höfdingen ett pass till Stralsund och Tyskland, som lofvades

mig till följande dagen. Konungen bevistade en bal i Knuts-

gillet, och jag hade fått tillsägelse att efter konungens hem-

komst derifrån infinna mig hos honom, men att gå lilla trap-

pan till hans rum, eller den så kallade garderobsvägen. An-

kommen dit, blef jag genast inlåten. Då yttrade sig konun-

gen något tydligare öfver sina krigiska afsigter. »Jag är i

»den ordning», sade han, »att, om det behöfves, möta mina

»fiender. Mina flottor äro i godt skick, arméen är fulltalig,

»och magasinerne innehålla mat till öfverflöd ; canoner, krut

»och kulor felas icke. , I anseende till penningar står det icke

så väl till, men till förskafltande af dem finnes altid utväg.

»Regeringsformen lägger hinder i vägen
;
jag var en ung prins

»af 24 år, då den antogs ; den hade kunnat i vissa delar vara

»mindre tvetydig, men min oerfarenhet gynnade vissa för-

»slager, som nu åstadkomma bryderi. Jag hoppas dock det

»bästa. Anträd nu er resa i morgon. Skrif mig till under

Wahrendorfis couvert» (Wahrendorff var svärfar åt finance-

ministern baron Ruuth). Och då jag frågade: huru utanskrif-

ten till konungen skulle blifva, sade han: »Till grefven i

»Skåne»; och fortfor derefter: »Här har ni en liten chiffre,

»som jag låtit v. Asp vipsätta, och hiir ett par hundrade duca-

»ter och» (så vidt jag minnes) »600 rdr. Jag önskar er en

»lycklig resa», hvarvid han räckte mig sin hand att kyssa.

Under detta samtal hade dörren till salonen en gång blifvit

öpnad och baron Armfelt stuckit in sitt hufvud för att se,

hvem som var i rummet. Detta syntes ej behaga konungen,
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ty han sade: »Det var illa; baron Armfelt har förstånd; han

gissar sig fram till orsaken, hvarföre ni är här. Farväl!»

Följande morgonen tidigt, då jag gick upp till konun-

gens quarter för att höra, om han var upstigen, och om det

skulle blifva lever, fann jag huset tomt och dörrarne öpna.

På tillfrågan fick jag veta, att konungen ett par timmar

förut embarquerat på öpna båtar för att segla till Köpenhamn.

.Jag gick upp på vallen, hvarifrån man ser tornen i denna

hufvudstad längst bort i horizonten och såg båtarne, som

förde monarken och hans suite, redan vara på halfva vägen.

Derefter tog jag ut mitt pass och for genast åt Ystad och

sedan med postjagten till Stralsund. Der dröjde jag några

dagar för att bese ställets märkvärdigheter och fästningsverk,

hvilka visades mig af major Schiirich, som varit employerad

vid finska recognosceringscorpsen, då jag började att arbeta

vid den ; sedan for jag till Greifswald, der jag besåg ak hvad

som tillhörde dervarande academie, och vidare med postvag-

nen till Passwalk, men derifrån med extra post till Berlin,

dit jag ankom sent om en afton.

Följande morgon gick jag, vägWs^d af min hyrlaquai, till

kongl. secretrn Bergstedt. Han höll på att kläda sig, då jag in-

trädde i hans rum, och blef på en gång både förvånad och för-

skräckt vid min åsyn. Han erinrade sig sitt olyckliga bref från

S:t Petersburg till cantzli-secret.n Rosenstein, och hvad han der-

uti anfört om min person ; han förmodade, att jag icke kunde

vara okunnig derom, och att mitt ärende nu var att derföre af ho-

nom fordra räkenskap. Hans förfäran var verkligen löjlig, men
jag tog honom snart ur denna ytterliga förlägenhet, som jag icke

låtsade märka, genom samtalets ledning på andra ämnen och

genom sorgfälligt undvikande af alla förklaringar öfver det

framfarna. Derefter gick jag till svenske ministern von Cari-

sien, otvifvelagtigt en af konungens skickligaste ministrar

och förträfiligaste depecheskrifvare, hvilken under mitt vi-

stande i Berlin bevisade mig artighet och välvilja. .Jag blef

också introducerad hos generalen grefv^e Hård, ett utsedt ofier

för Hattpartiets hämdgirighet, utöfvad i anledning af den till-

ämnade revolutionen 1756, men som frälsade sitt hufvud ge-
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nom flygt till Preusen. Denne hedersman besökte jag ofta

och inhämtade af honom många interressanta uplysningar om
Sveriges tillstånd den tiden, om hans öden i preusiska tjen-

sten, om han,s fångenskap i Ryssland under kejsarinnan Eli-

sabeth, om hans befrielse under kejsare Peter den 3:dje, om
hans ditresa öfver Sverige med prins Henric samt om Fredric

den# andre, som hade aflidit året före min ankomst till Berlin,

och af hvilken han förvarade många egenhändiga bref. Ibland

märkvärdiga personer, jag besökte i sällskap med kammarher-

ren baron Stjerneld och Bergstedt, var den namnkunnige

Busching\ som förundrade oss med sitt ovanliga minne. Han
visade oss i en liten trädgård framför sina fönster sin hustrus

graf, bredvid hvilken plats för hans egen äfven var lämnad.

Med en ung resande ryss, PaschkofF, naturlig son af general-

gouverneuren i Mohileff, Passec, och hvars gouverneur var en

liaron von Korff", curländare, besåg jag Potsdam, Sans Souci,

Nyslottet, Målningsgalleriet. Alla öfriga märkvärdigheter i

och utom staden, Charlottenburg, Djurgården, Bibliothequet,

Arsenalen m. m. tog jag i ögnasigte. Hos en artist såg jag

masquen af gips lagd på Fredric den II:s ansigte efter hans

död, och hvaruti voro qua^sittande några hår af håns skägg.

Ibland de offentliga byggnaderne i de l)ägge preussiska hufvud-

städerne, hvilka mästadels voro upförde i en dålig smak, ut-

märkte sig för deras förträffliga architecture operahuset och

catholska kyrkan i Berlin.

Det mägtiga snille, som i nära fyratio år uplifvat, utvid-

gat och sammahållit den preusiska monarkien, var föregående

året utslocknadt, och redan visade sig betydelsefulla sympto-

mer till den svaghet och vanmagt, hvilka skulle beteckna efter-

trädarens regering och hufvudskligen bidraga att småningom

försätta nationen i det uplösningstillstånd, hvatigenom det

blef så lätt för Buonaparte att 19 år derefter förmedelst en

enda bataille omstörta den preusiska monarkien.

Kammarherren baron Stjerneld, hvilken jag träffade i

' Anton Fredrik Biisching f. 1724, d. 1793, grundläggare af den
moderna geografien.

Utg. anm.
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Berlin, var ditkommen ifrån S:t Petersburg. Af hans egna

yttranden inhämtades, att han blifvit der med den största

distinction emottagen, att han haft ett långt enskildt samtal

med kejsarinnan i ett rum af Hermitiigen, der hon likasom

händelsevis befann sig, att hon befalt en af sina med ett

stort rödt band dekorerade hofmän att beledsaga denne re-

sande öfveralt till de ställen, han ville bese, att han ujider

sitt vistande i S:t Petersburg haft ett mycket förtroligt um-

gänge med general Sprengtporten. Det påstods sedermera

med mycken sannolikhet, att denne baron varit ordentligen

beskickad från de svenska aristocraterne för att meddela ryska

hofvet oppositionens seger öfver konungamagten vid sista

riksdagen föregående året, 1786, samt öfverenskomma med
kejsarinnan om vissa mesurers vidtagande till nästinstun-

dande riksdag. Konungen var icke okunnig om dessa an-

läggningar, ifrigt understödde af dåvarande ryska ministern

i Stockholm ^Nlarkoffs verksannna intriguer ibland den sven-

ska adeln. Troligen var denna kännedom en af de krafti-

gaste driffjädrar till det krig, som följande året, 1788, utbröt

emellan Sverige och Ryssland, emedan konungen lärer hafva

funnit, att en öppen häruad, hvilken nödvändigt skulle up-

täcka många fördolda tillställningar, var att föredraga för ett

lönligt krigstillstånd, hvilket kunde slutas med en för riket

och thronen förfärlig explosion.

Efter någon tids vistande i Berlin begaf jag mig till

Königsberg, der jag åter uppehöll mig några veckor för att

utvidga min kännedom af tyska språket, hvilket hos mig

blifvit utträngdt af det franska. Derefter blef jag förledd af

min hyrlacjuajs falska upgifter att betinga mig en plats i

en till Riga afgående forvagn, hvilken beskrefs såsom ganska

bequäm, oeh i hvilken jag skulle finna ett anständigt rese-

sällskap. Fragten var lindrig, och hälften derutaf, 3 ducater,

voro betalade förut. Mina saker voro redan afförde, då jag

utom staden fick för första gången se detta åkdon och de

personer, med hvilka jag skulle göra resan. Allt misshagade

mig utomordentligen, men jag kunde icke draga mig tilbaka.

I stället för en major med sin fru, en präst m. fl. sådane
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personer, hvilka man försäkrat skulle l)lifva mina följeslagare,

ftmn jag för mig i den till afresa färdiga vagnen en styrman,

ett par matroser, en liten emot vinterkölden illa förvarad

flicka, och den ofantliga vagnen, fullastad med packgods, för-

spänd med 6 hästar, var betäckt allenast med väf, som på

sidorne lämnade tvänne öpningar för att komma in och ut.

Aldrig hade jag befunnit mig i sämre sällskap. Ankommen
till Libau, som var halfva vägen, fick formannen veta, att

det fallit så mycket snö, att han med hjul icke kunde längre

framkomma, tog således följande dagen öpna slädar, hvaruppå

han packade sitt medförande köpmansgods och penninge-

fjerdingar, samt ville att hans passagerare skulle placera sig

derofvan uppå. Mina värde reskamrater hade ingenting att

cleremot invända, men jag vägrade att på detta sätt fortsätta

resan. Som formannen påstod, att jag derigenom bröt det in-

gångna contractet, ville han utkräfva, till och med under ho-

telser, den resterande forlönen, men jag förklarade med mera

skäl, att han, som förbundit sig att i ett Ijetäckt åkdon föra

mig till Riga och nu endast kunde tillbjuda mig en öppen

släda, sjelf brutit contraktet. I hans närvaro accorderade jag

således med en rysk forman om en slädkibitka med två hästar,

som skulle föra mig fram.

I Riga var svenska consuln frånvarande med kongl. per-

mission, men en vice consul vid namn Shough företrädde

hans tjenst och var emot mig mycket tjenstfärdig. Han fort-

skaffade sedermera de bref, jag ifrån Reval skref till Sverige.

Jag upvaktade generalgouverneuren Brown, en gammal skotte,

hlefven rik i r3'^ska tjensten, och som med ovilja hörde fran-

ska språket talas, och på det engelska kunde jag icke uttrycka

mig, ehuru jag med färdighet läste det. Han bjöd mig lik-

väl till middagen, och jag bevistade hans söndagssoiréer. Gou-

verneuren, generalen Beklischeff, var en l)ildad och artig man.

En bekant från Königsberg skaffade mig inträdesbillet till

handelsståndets club, kallad Musse, hvilken också af adeln

frequenterades. Jag besåg i denna stad det märkligaste af

hvad som var att bese, men fick vid nedstigandet på en dålig

trappa ifrån öfversta delen af ett högt kyrkotorn, då jag på
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ena sidan hade för mina ögon ett brådjup ända till tornets

botten, ett anfall af svindel, som nära kostat mig lifvet, och

hvaraf jag sedan i all min tid haft känning.

Ifrån Riga begaf jag mig i slutet af december månad

öfver Pernau tiU Reval. Förevändningen till denna resa, hvil-

ken jag ock i Riga anfördt, var att besöka i Reval boende

slägtingar och der invänta tillåtelse att till öfning i min me-

tier få bevista belägringen af Oczakoff, hvilken skulle företa-

gas. Men den enda slägting, jag hade i Estland, var den-

samme baron Berndt Wolmar Stackelberg, hvilken i S:t Peters-

burg försäkrat Norberg, att han skulle deponera 100 ducater

till min disposition på ett engelskt contoir, och bedt honom

underrrätta mig derom. Han var en bror till min stjufmor

och af mig känd ifrån min första ungdom. Såsom alla sina

bröder med undantag af den äldste, generalen Berndt Fredric,

född af annan mor, var han utan upfostran och bildning,

hade genom elak hushållning åsamkat sig skulder, till hvil-

kas betalande han nödgats borttaccordera sin stabscapitains

beställning vid Åbo läns infanterieregemente, och erhållit vid

sitt afsked, för sin fars, fältmarskalkens skuld, en titel af kam-

marjunkare. Med den hade han begifvit sig till Reval, blif-

vit der af alla Stackelbergar med vänskap omfattad och på

ett nära obegripligt sätt lyckats att blifva gift med en rik,

väl uppfödd, med många talanger begåfvad flicka, hvars carac-

tere var förträfflig, en fröken Stackelberg, oagtadt hon sjelf

icke hade någon böjelse för honom, och oagtadt hennes för-

äldrar, hvars enda barn hon var, då de märkte frieriafsigterne,

förklarat deras oböjeliga beslut att icke samtycka till detta

ägtenskap. Det berättades, att han förstått tillrycka sig dot-

terns ja vid ett tillfälle, då han i enrum med henne, blot-

tande sin värja, hotat att med den för hennes ögon genom-

borra sig och öfverskölja henne med sitt blod, om hon fort-

for i sitt vägrande att gifva honom sin hand. Förskräckel-

sen aftvingade henne ett löfte, hvarom hon, badande i tårar,

underrättade sin mor vid hennes hemkomst, och hennes stånd-

agtighet förmådde henne sedermera att, i trots af alla före-

ställningar deremot, icke rygga det. Modern, som innerhgen
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älskade sin dotter, blef snart bevekt att understödja hennes

fattade föresats, och fadern, som var snål, lät sig slutligen

vinnas af den blifvande magens försäkringar, att han icke

ville begära af honom några penningar till sin bosättning.

Således skedde denna hel och hållen på credit; på samma
sätt köpte han sig äfven en större landtegendom, Weramoés,

och inrättade sig der, utan att äga af sig sjelf den ringaste

tillgång. Så väl hustrun som svärföräldrarne voro beständigt

hållne bakom ljuset om hans rätta belägenhet genom osan-

ningar, och creditorerne förtröstades med utsigt på det rika

arfvet. Det var allmändt kändt att svärfaderns förmögenhet

i fastighet upgick till 100,000 rubel i silfver.

Denne min så kallade oncle var i Reval vid min ankomst,

men hans fru på landet. Han emottog mig med uttryck af

den högsta fdgnad, inviterade mig genast att passera den före-

stående julhelgen hos sig och sin fru, introducerade mig hos

sina svärföräldrar samt hos svärfaderns bägge bröder, verk-

lige statsrådet baron Stackelberg till Kattenbrunn, en rik man,

och presidenten, mindre rik, men älskande framför alt ett

godt bord, till hvilket jag en gång för alla blef bjuden. Alla

dessa tre bröder omfottade mig med en vänlighet och godhet,

som hade jag varit deras nära slägting. Presidenten var barn-

lös och hade till fru en Lantingshausen, en gammal besked-

lig gumma. Verkl, statsrådets fru var en dame af förnära

ton ; de hade blott en enda dotter, äm^ad att blifva mycket

rik, och åt hvilken de sökte gifva den bästa upfostran.

Straxt efter min ankomst till Reval hade jag, enligt det

af konungen mig gifna råd, tillskrifvit general Sprengtporten

ett bref, hvaruti jag beklagade mig öfver de för mig obehag-

liga följder, hvilka uppkommit af min förbindelse med honom,

berättat, att jag blifvit i mitt fädernesland bemött med miss-

tankar och motvilja, att mina förhoppningar om fortkomst

derstädes voro förlorade, att jag således nödgats öfvergifva

den nya lefnadsban. jag önskat beträda, för att åtminstone i

mitt nuvarande yrke, som fortificationsofficer, söka att utmärka

mig; att jag derför lånat ihop något penningar och begifvit

mig till en anhörig i Reval för att der invänta tillåtelse att
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få begifva mig som volontair till ryska arméen för att bevista

belägringen af Oczakoff. Jag skref också ett bref till unga

Sprengtporten, som altid visat mig vänskap och förtroende,

och skickade honom några rubel, som jag påminde mig vara

honom skyldig för en af honom gjord utläggning. Jag har

glömt att på sitt ställe nämna, att jag var knapt återkommen

från Ryssland till Stockholm, innan jag erhöll ett bref från

öfverste Mannerskantz på Sveaborg, hvaruti han berättade mig,

att han inlöst för min räkning den ena af mina två till ge-

neral Sprengtporten utgifne skuldsedlar, hvilken af honom

blifvit transporterad på en ung finsk oflicer, vid namn Silf-

versvan,' som varit i Ryssland och vid sin hemresa fått denna

sedel som understöd. Jag hade också genast genom min far

kunnat godtgöra öfverste Mannerskantz utläggning. Jag visste

icke då ännu, att den andra skuldsedeln redan var af gene-

ralen transporterad, i afräkning på innestående lön, till hans

kammartjenare Navaux, som genom sin svåger, en hoflaquai,

efter min återkomst från Reval derföre infordrade betalning.

Jag var således skild från alla penningliquider med denne ge-

neral utan att likväl ännu äga fullkomlig kunskap om denna

befrielse. Den osanning, jag i mitt bref till honom anförde,

och som i andra omständigheteter skulle hafva varit påko-

stande att bruka, betungade icke nu mitt samvete, ty utom

det att den var absolut nödvändig för att på ett antagligt

sätt förklara mitt vj^tande i Estland och aflägsna ifrån mig

misstankar, som kunde compromettera min välfärd, hade ge-

neral Sprengtporten så ofta ljugit för mig och genom sina

osanningar förledt mig från det ena felsteget till det andra,

.att jag icke gjorde mig någon förebråelse deröfver att en

gång betala honom med samma mynt, så mycket häldre som

denna min osanning icke kunde tillfoga honom den ringaste

skada, men blott afhålla honom ifrån att skada mig.

Till Julen for jag ut till Weramoés med ställets ägare

och tvänne unga Stackelbergar, bröder, cousiner till friherin-

nan, födde till betydlig förmögenhet, och af hvilken den äldre

var utsedd att framdeles gifta sig med sin cousine, fröken

Stackelberg till Kattenbrunn. De voro tvänne ganska hygg-
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liga och för deia? ålder mycket instruerade ynglingar. Vid

iramkomsten gjorde jag bekantskap med frun i huset, som

genom sitt ädla och blygsamma väsende genast vann min

aktning, en känsla, hvilken sedan, i den mån jag närmare

lärde känna henne, beständigt ökades. Jag såg straxt, att

•dessa bägge makar icke voro skapade för hvarandra. Mannen
ägde icke förmåga att fatta och bedöma sin hustrus värde.

En gång då han, under det hon satt vid sitt fortepiano och

spelade ett melancoliskt stycke för sine cousiner och mig,

kom inrusande och bullrade öfver några lumpna icke åter-

fundna säckar, och hon, sårad öfver detta otillbörliga upfö-

rande, gick med våta ögon i sitt inre rum, förehöll jag honom
alfvarsamt detta beteende och sade: »När man har den lyckan

att äga en sådan hustru, bör man icke tilltala henne utan

på knä». Han vredgades häröfver och gick hastigt ut, men
som han verkligen var mera lättsinnig än elak, kom han åter

in efter en stund, föll på knä för sin hustru i vår närvaro

och bad i de bevekligaste termer om tillgift för sin öfveril-

ning. Med hans lynne lära sådane scener ofta hafva förefallit

och troligen slutats på samma sätt.

Återkommen till staden, fann jag för mig ett svars})ref

från general Sprengtporten och ett från hans son. Det förra

var mycket höfligt, men naturligtvis kallt och på några stäl-

len stickande. Han beklagade, att jag missräknat mig i mina

uppgjorde planer för min lycka, yttrade den förmodan, att min

egen ostadighet och den envishet, hvarmed jag förkastat hans

råd, varit förnämsta motiverne till mina motgångar; att få

tillåtelse att som volontair bevista ryska arméens operationer

och belägringen af Oczakoff ansåg han omöjligt, emedan flere

andre utlänningar, hvilka gjort samma begäran, redan fått

afslag dera; men om jag ville engagera mig i rysk tjenst som

ingeniöi'officer, trodde han, att min önskan kunde ernås, och

han ville gärna bidraga till dess upfNdlande, o. s. v. Sonen

svarade i vänskapsfulla termer.

Jag förblef hela vintern i Reval och tillV)ringade min

tid rätt angenämt. Min egenskap af svensk förskaffade mig

ett gynsamt emottagande i de fläste adliga familler, hos hvilka

Shrenstrums anteckningar. 10
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ännu fnnns qiiar anhängighet till Sverige. Gamle grefve Sten-

bock talade svenska lika väl som jag. En brigadier, baron

Stackelberg, som tjenat med distinction i sista turkiska kriget,

men för en honom öfvergången prejudice tagit afsked, visade-

mig en faderlig godhet. Gouvernenren öfver Estland, en ge-

neral baron Wrangel, var en man af inskränkt förstånd, men
umgicks dagligen med sina landsmän, hvilka deremot med

de ibland dem varande infödde ryske embetsmän och mili-

tairer icke plägade något umgänge. Under en hel vinter

hörde jag i ingen societé, med undantag af tvänne gånger,

det ryska språket talas. Om jag någon gång ensam åt mid-

dag i mitt quarter, ansågs det af de gästfria husen, hvilka

uptagit mig i sin krets, som ett slags förbrytelse emot dem,

hvarföre jag bannades. Reval hade på den tiden ingen stå-

ende teater, men Kotzelnie\ ordförande i en liten, jag vet

icke rätt hvilken, stads domstol, hade inrättat en societets-

theater, hvaraf inkomsten skulle tillfalla de fattige enligt in-

scriptionen på en ecusson öfver avantscénen: »Consacré å la

bienfaisauce ; honni soit qui mal y pense». Acteurerne och

actriserne voro dels adlige, dels borgerlige personer. Denna

blandning behagade ej den gamla adeln. Kotzebue spelade-

ofta sjelf på denna theater, men med en särdeles vårdslösad

action. Han var i allmänhet icke älskad. Man förebrådde

honom ett immoraliskt upförande. Han hade förfört com-

mendanten, general von Essens dotter, hvaraf hans ägtenskap

med henne blef en nödvändig följd.

Emot våren 1788 gjorde jag åter en utresa till ^^'era-

mois och dröjde der någon tid. Under återfärden derifrån

till staden mötte oss öfveralt rygten om ett snart utbrji^ande

krig emellan Sverige och Ryssland. Vi sågo också flere ryske

underofhcerare utskickade i byarne med updrag att tillkänna-

gifva, att 10,000 man skulle ofördröjligen ankomma till pro-

vinsen, för hvilka quarter nu äfven utsagos. Estländarne

voro sjelfve öfvertygade, att denna mesure vidtogs endast för

att hålla bönderne i tygeln genom frugtan för den militairi-

' Den berömde tyske författaren, A. F. F. v, Kotzebue, f. 1761,

mördad 1819. TJtg. anm.
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ska öfvermagten, och de visste ganska väl, att under nuva-

rande krig med Turkiet 10,000 man icke kunde disponeras

på denna sida. Framkonunen till staden, hörde jag ny vigt

läggas på dessa rygten, hvilka i mina ögon, ehuru jag be-

stridde dem, vunno en viss sannolikhet, genom konungens

vague yttranden till mig i Malmö. I alla fall blef min be-

lägenhet nu betänklig. Detta insåg också presidenten baron

Stackelberg, hos hvilken jag var samma afton, jag återkom

från landet.

I denna societé omtalade några såsom en högst besyn-

nerlig händelse, att en svensk postlmt från Roslagen nu
befann sig vid Revals brygga. Den under amerikanska kriget

rygtbare corsaren Paul Jones, kallad af kejsarinnan att träda

i rysk tjenst, hade begifvit sig på resan till S:t Petersburg

öfver Stockholm och i Grisselhamn tagit en båt för att med
en passagerare, bosatt i Åbo, fara öfver Ålands haf till Åland

;

men midt på hafvet hade vinden blifvit ofördelagtig, och stora

isstycken äfven visat sig på åländska kusten, då postbönderne,

hvilka ansågo det omöjligt att framkomma, velat vända om,

men då hade Paul Jones, som brådskade att hinna till sin

bestämmelse, och sedan han vunnit sin medpassagerares bifall,

med pistolen för bröstet på styrmannen tvungit honom ge-

nom frugtan för lifvets förlust att med den öpna båten hålla

ut i sjön för att anträffa estländska kusten, hvartill en liten

medhafd compass och ett litet sjökort tjenade till vägledning.

Efter denna berättelse blefvo alla närvarande nyfikne att se

den namnkunnige Paul Jones äfvensom den svenska båt,

som hitfört honom, och de svenska bönder, som emot deras

förmodan och vilja nu befunno sig så långt från deras hem-

ort, der de säkert voro anseddde som förgångne. Vi kommo
öfverens att på en viss timma följande morgon tillfredsställa

vår nyfikenhet. Corsaren var en man af medelmåttig växt

med ett mycket determineradt utseende. Han bar titel af chef

d'escadre i kongl. fransk tjenst och hade tvänne orden, pour

le merite militaire och den americanske cincinnati. Vid sam-

tal om den americanske revolutionen, yttrade han: »Cet eve-

nement a fait penser aux hommes» \

»Denna händelse har kommit människorna att tänka.»
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Hans medpassagerare var en sjöcapitaine Eskolin från Åbo,

som kunde tala engelska med Paul Jones. Han berättade oni-

ständligen, huru det tillgått med den besynnerliga resan, och

sade, att han samma afton kl. 9 ville, om vinden vore god, segla

öfver Finska viken till Sveaborg, och att han hade förbundit sig

att förse båten med lotsar derifrån ända till Roslagen. Straxt

fattade jag till min lycka mitt beslut, frågade honom, om han

ville taga mig med sig till Finland, så vida mitt vistande i Reval,

på en tid. då rygten om fredsbrott med Sverige voro i omlopp,

vore ganska äfventyrligt. Han samtyckte så mycket häldre

härtill, som jag erbjöd mig att dela kostnaden icke allenast

för öfverfarten till Sveaborg, utan ock för lotsningen till sven-

ska kusten. Under upgången från hamnen till staden kun-

gjorde jag för bröderne Stackelberg mitt fattade beslut, hvil-

ket, i anseende till de kände orsakerne, de icke kunde ogilla,

gick till gouverneuren för att begära pass, hvilket jag ock er-

höll. Jag sade honom, att, om de rygten, som här voro i svang,

skulle äga någon grund, hvilket jag ingalunda förmodade,

vore det min ofelbara skyldighet att uppoffra mig till mitt

fäderneslands tjenst. Derefter aflade jag mina afskedsbesök

på alla ställen, der jag blifvit med så mycken godhet bemött.

Vid det hos den gamle hederlige brigadieren baron Stackel-

berg inträffade en sak, som jag aldrig kan förgäta; då han

\"id min bortgång från honom omfamnade mig med mycken

hjertlighet, sade han i en prophetisk anda : )>^Im vän, ni är

»ämnad till stora skiften af lycka och motgångar ; men jag är

«öfvertygad, att ni med värdighet och sinnesstyrka upför er

»i bägge fallen, icke uppblåses af den förra, eller nedslås af

»de senare. Slutet skall dock blifva godt. Gud välsigne er!»

— Jag blef djupt rörd af detta yttrande, som, i hvad det

rörde de mig förespådde motgångar, icke underlät att oroa

mig. Då stunden för afresan inföll och mina saker redan

voro bragte om Ijord, kommo de tre bröderne Stackelberg

ifrån domen ner i staden till mitt quarter samt l^evisade mig

den hedern att följa mig till båten. Innan jag nedsteg i den,

fick jag ännu emottaga deras omfamningar och välönsknin-

gar samt skildes från dem med ett hjerta fullt af tacksam-
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het. Vinden var gynnande, väderleken öfvermåttan behaglig,

natten klar, och redan klockan emellan 9 och 10 följande

morgon inlupo vi i hamnen vid Helsingforss. Jag hade den

stora glädjen att träffa min far vid god hälsa. Han blef icke

litet förundrad att se mig, kommande från Reval i en öppen

båt. Vi hade vid infarten till Sveaborg saknat baken der-

utanföre på Gråharen och trodde, att den i anseende till ett

förestående krig, var nedbruten och borttagen, men Ijlefvo

snart underrättade, att en våldsam storm kastat den öfverända.

De på estländska sidan varande krigsrygten voro i Finland

icke så allmänna.

Jag var nu åter innom mitt fädernesland, och hade dit-

kommit just i rätter tid; t}' som jag sedan fick veta, hade

general Sprengtporten, som nu, sedan ett krig med Sverige

kom i fråga, vunnit mera inflytelse, väckt ryska ministérens

upmärksamhet derpå, att en svensk officer, utan nöjagtiga

orsaker, uppehöll sig i Reval, utverkat en befallning till mitt

arresterande och till förseglande af mina papper. Denna be-

fallning lärer hafva ankommit dagen efter min afsegling, och

kort derefter skall äfven ett bref i chiffre hafva till mig an-

ländt, som aldrig kommit i mina händer.

Som capitaine Eskolin ville quarstadna några dagar i

Helsingforss, och jag ville skynda mig till Stockholm, vidtog

jag den utväg, som ingen före mig tagit, att begagna en öppen

roslagsbåt för min öfverresa till Sverige. Denna resa, favo-

riserad af god vind, gick ganska fort. På hvar lotsplats tog

jag ny lots, och blef endast på Skiftet af mist uppehållen några

timmar, hvilka måste tillbringas på en holme. Jag hade i

Helsingforss försett besättningen med proviant
;
ju närmare

vi nalkades svenska vallen, ju gladare blefvo de stackars bön-

derne. Öfver Ålands haf behöfde de ingen lots. En ved-

skuta kom seglande med förlig vind till Stockholm; jag lät

fttyra på den och ropade an. Den dreijade bi; jag begärde

att få gå om bord på den med mina saker, hvilket gärna be-

viljades. Jag betalade roslagsbönderne, hvad jag lofvat och

mera dertill; %d skildes ömsesidigt nöjde med hvarandra. Jag
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embarquerade på skutan och framkom på detta sätt oförmo-

dadt hastigt till Stockholm.

^'id framkomsten gjorde jag konungen redo för min com-

mission. Jag hade visserligen funnit, i synnerhet ibland den

estländska adeln, en förkärlek för Sverige, grundad på de gamla

förbindelserne och slägtskapsrelationerne emellan bägge län-

derne och deras invånare; jag hade förmärkt ett häftigt miss-

nöje emot den r3'ske regeringen i anseende till dess våldsamhet

att beröfva landet dess gamla, garanterade och så länge bibe-

hållna privilegier och styrelsesätt; jag hade äfven hört bittra

anmärkningar emot kejsarinnans person, hennes slösagtighet,

hennes kostsamma böjelse för favoriter, hennes regerings ma-

ximer och emot en mängd af hennes åtgärder; men alla dessa

känslor och tänkesätt voro i afseende å ett uj^kommande krig

emellan Ryssland och Sverige fullkomligen neutraliserade ge-

nom frugtan för deras egna bönder eller slafvar, hvilka af hat

till sina herrar och af missnöje med deras närvarande till-

stånd otvifvelagtigt skulle, vid åsynen af en landstigen svensk

trouppe, mangrant sluta sig till den, men derjemte falla öfver

sina husbönder, förgöra dem, plundra och bränna deras sätes-

gårdar. Öfvertygade om ett sådant bedröfligt resultat, naåste

således de est- och liffländska adelsmännen, fastän med mot-

vilja dock af nödtvång för deras egen frälsning vid ett krigs

utbrott adoptera Rysslands interresse, samt i tal och gerning

visa ett fiendthgt sinnelag emot Sverige, äfven för att undgå

sin egen regerings misstänksamhet. En och annan af detta

lands invånare hade väl innan de upkomne krigsr3-gten till

mig förklarat, att, om svenskarne landstego på Estlands kuster,

skulle de med sina underhafvande förena sig med dem; men
dels kunde detta vara sagdt för att utleta mina tänkesätt, dels

var det uttryck af fantaster, hvilka lofvade mera än de kunde

hålla, och till hvars toma ord intet förtroende kunde sättas.

Alt detta detaillerade jag mundtligen för konungen, som, ehuru

han deraf inhämtade, att den del af hans planer, som var

l^ygd på en medverkan från est- och liffländska sidan, icke

var utförbar, likväl förklarade sig nöjd med uträttandet af det

mig lämnade updrag och befalde sin financeminister baron
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Tvuuth att till mig utbetala en gratification af 2,000 rdr, men

baronen, som ville hushålla med medlen, föreslog deremot

att gratifikationen skulle nedsättas till 600 rdr och derjämte

mig beviljas en pension af 100 rdr om året, hvilket han an-

såg fördelagtigare för mig, och hvarmed jag ock var bättre

belåten.

Konungen hade ålagt mig att upsätta en skriftlig rela-

tion om min resa. I den utvecklade jag än närmare, hvad

jag redan mundtligen anfört, och tillade, hvad jag då ute-

lämnat. När den var färdig, skickade jag den förseglad till

Hans ^Iaj:t. I denna relation hade jag äfven nämt mina

samtal i Berlin med grefve Hård, och till hvad grad han var

intagen af vördnad och tillgifvenhet för konungen, hvarvid

jag tillagt såsom min egen reflexion, att, i fall Sverige skulle

komma i nödvändighet att föra ett krig, vore det önskligt,

att arméen finge en befålhafvare med grefve Hårds erfarenhet

samt med hans bepröfvade trohet och redlighet. Denna re-

flexion bar en frugt, som jag icke anat.

Några dagar sedan jag afsändt relationen, Ijlef jag kallad

iill Haga. Konungen behagade då tacka mig för densamma

•och förklarade sig nöjd med upsättningen deraf, men be-

klagade, att den var skrifven med en så fin stil, att läsningen

-deraf gjorde ondt i hans ögon, hvarföre han varit nödsakad

-att låta baron Otto Wrede upläsa för honom en stor del deraf.

Jag svarade leende, att denna fina stil varit nj^ttjad för att

hushålla med papper, men nu sedan Hans Maj:t täckts i nåder

hugna mig med en gratification, för hvilken jag aflade under-

dånig tacksägelse, vore en sådan hushållning icke mera be-

höflig, hvarföre den hädanefter skulle afläggas. Häråt skrat-

tade han, och började sedan att på ett mera bestämdt sätt

än i Malmö tala om möjligheten af ett krig, hvarpå jag ej

ännu trodde, ehuru galererne i Stockholms hamn med all

skyndsamhet utrustades. .Jag tog den friheten att föreställa,

det ett krig, som nödvändigt skulle börjas i Finland, blefve

äfventyrligt genom den noggranna kännedom af landet, som

ägdes af general Sprengtporten, hvilken nu vore rysk general,

-och säkert skulle af fienden begagnas. Häruppå svarade ko-
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nungen: »Det är likgiltigt, hvem som commenderar emot mig,.

»om han heter general Elmpt eller general Sprengtporten.

»Dessutom bör man ihågkomma, att en traitre emot sitt fäder-

»nesland aldrig länge kan bibehålla aktning och förtroende

»hos den magt, han tjenar. »Sjelfva den store prins Condé,

»oaktadt sin höga börd, sitt namn, sina talanger och l^ysande

»segrar, var icke ansedd af spaniorerne, så länge han stridde

»med dem emot Frankriket.» Derefter tillade han : )>Jag hnr

»tänkt på ert förslag om grefve Hård. Jag gillar det och

»vill, att ni nu genast skall resa till Berlin med ett bref från

»mig till honom och ett till v. Carisien. Det skulle icke

»vara utan nytta, om jag kunde hafva honom vid min sida

»i spetsen för den sammandragna arraéen. Han har erfaren-

»het och nit samt är främmande för alla de intriguer, som

»möjligen kunna upkomma. En ryttmästare Karström var

»honom 1756 behjelplig vid sin flygt ur riket. Han har efter-

»lämnat en son, som är lieutenant vid N. N. regimente. Denne

»skall möta er i Helsingborg och vara er följaktig till Berlin.

»Jag föreställer mig att åsynen af sin räddares son skall fägna

»grefve Hård. Jag resferj i morgon till Carlscrona. Ni skall

»möta mig i Eksjö, der jag skall lämna er depecherna. v. Asp

»gifver er courierpass, courierbricka och skjutspenningar.»

Åter en resa för mig, men på en väg, hvilken jag icke-

förut berest, och således icke oangenäm, hälst i en vacker års-

tid. Jag for samma dag som konungen, men före honom,

fann på hvarje mil hästarne för honom upl)ådade, och min

courierbricka gaf mig. rättighet att begagna dem. Således gick

min resa ovanligen fort. Uttröttad och sömnig vid ankom-

sten till Eksjö, lade jag mig att hvila och bad konungens

lifkusk Molander, som der skulle aflösa den kusk, som kört

konungen från Stockholm, att väcka mig då konungen kom;

men han förglömde det, och jag vaknade icke af bullret, som

konungens ankomst förorsakade. Men Hans Maj:t frågade

genast efter mig, och skickade sin capitainleutenant (seder-

mera den olycklige riksmarskalken) grefve Axel v. Fersen att

söka mig. Han träfiade mig sofvande. På hans kallelse steg

jag genast upp till konungen. Han var då afklädd för att.



HANS UPPDRAG TILL GREFVE HÅRD 143

vid afresan lägga sig i sin vagn, der hans säng, som intog

vagnens halfva bredd, var bäddad. Han lämnade mig bref-

ven samt ett litet till sin syster, prinsessan Sophia Albertina,

som då var i sitt stift Quedhnbourg, och skulle till henne

aflärdas med extra post från Haml>urg. Derefter lämnade

han mig resepenningar och önskade mig en h'cklig resa.

Det var midnatt, han lade sig i sin vagn och for. Jag fort-

satte resan till Helsingborg, der jag träffade min följeslagare,

som var högUgen förundrad öfver de ordres han fått att åka

med mig till Berlin utan något annat updrag.

Jag såg för första gången det vackra Seland, men hade

icke tid att fara genom Köpenhamn, utan tog vägen genom

Roskild. I Hamburg uppehöllo vi oss också helt kort och

skyndade till vår bestämmelse. Envoyén v. Carisien gick

genast, sedan han läst sina depécher till grefve Hård och

öfverlämnade konungens bref. Grefven hade ])lifvit förtjusad

derutaf och förklarat, att han ansåg för sin skyldighet och

för sin högsta ära att, oaktadt sin upnådda ålder, uppoflFra

sina sista lefnadskrafter och sitt lif för en konung, som läm-

nat honom så många bevis af sin nåd, och nu hedrade ho-

nonj med ett så smickrande förtroende ; men som denna för-

klaring slöts med det yttrande, att han skulle likväl först in-

hämta sin gode vän, grefve v. Hertzbergs råd, var envoyén

försäkrad, att den kongl. propositionen, ehuru den väckt så

mycken tillfredsställelse, icke skulle blifva antagen. Sålunda

inträffade det äfven. Rådgifvaren förestälde grefve Hård, att

vid hans ålder lugn och bequämhghet voro de främsta be-

hofven, att de, sedan man af dem kommit i åtnjutande, icke

utan att begå en stor oförsigtighet kunde försakas ; att grefve

Hård af egen erfarenhet väl kände svenska lynnet och dess

benägenhet för parti-strider ; att i händelse af ett krigs utbrott

dessa åter skulle uppblossa och att grefven ofelbart deruti

skulle bhfva inblandad; att alla de motgångar för svenska

vapnen, hvilka möjligen kunde inträffa, äfvensom alla af under-

lydande befälhafvare begående fel skulle honom tillräknas;

att han i synnerhet skulle blifva blottstäld för svenska gene-

ralernes afundsjuka, som icke skulle förlåta, honom, hvilken
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nu af dem ansågs som främling, det företräde, som honom

lämnades; att de skulle använda hela sitt bemödande att ned-

sätta och chagrinera honom, o. s. v. Grefve Hårds fru, som

var en rik enka, då han gifte sig med henne, och som i sitt

andra gifte bibehöll husbondeväldet i huset, understödde ifrigt

dessa föreställningar, hvaraf följden blef ett underdånigt väg-

rande att antaga det kongl. anbudet. Sanningen af grefve v.

Hertzbergs och gref^'innan Hårds anförde skäl till åstadkom-

mande af detta vägrande kan ej bestridas. I sina samtal

med mig öfver detta ämne inskränkte grefve Hård sig innom

åberopande af sin höga ålder och försvagade hälsa. Beskick-

ningen af hans räddares son, h vilken blef för honom af sven-

ska ministern presenterad, gjorde föga intr3'ck. Det var till

förmoda att han, blefven rik genom sitt gifte, skulle länma

den unge officeraren ett minne af sin tacksamhet för fadern

;

men denna förmodan besannades icke.

Sedan jag, fastän utan framgång, ujjfylt ändamålet för

min resa, återvände jag till Sverige öfver Stralsund. Under

farten derifrån till Ystad med postjachten gjorde jag bekant-

skap med George Pollett, äldste sonen till commendanten i

Stralsund, general Pollett, en ädel, instruerad och förträfflig

ynghng, med hvilken jag sedermera kom i en intime vänskaps-

förbindelse. På denna yacht befann sig äfven som passage-

rare den sällsamme öfversten Eric Louis Armfelt, född i Fin-

land, men engagerad i fransk tjenst vid regimentet Royal

Suéde. Han hade utmärkt sig genom tapperhet vid belägrin-

gen af Gibraltar, men hade sedermera Ijlifvit lika rygtbar som

löjlig genom det öfverdrifna skr3^tet om sina hjeltedater och

sina dueller, genom sin orimliga hetta och fullkomliga saknad

af belefvenhet och umgängesmanér.

I Ystad skilde sig min följeslagare till Berlin ifrån mig

för att återvända till Helsingborg, och jag fortsatte min resa

skyndesamt till Stockholm. Vid min ankomst dit var ko-

nungen dagen förut embarquerad på galéreflottan för att afgå

till Finland ; men som vinden blifvit contraire, troddes att

flottan ännu var quarliggande vid Waxholm, 3 mil från huf-
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vudstaden, hvårföre jag genast tog en roddarebåt för att be-

gifva mig dit, och aflämna mina medförde depécher, men

samma morgon hade dock vinden bhfvit fördelagtigare, så att

flottan kunnat afsegla, hvarföre jag återvände till staden och

anträdde min resa till Finland.



Fjärde kapitlet.

1788 års fälttåg. — Anjalaförbundet. — 1789 års riksdag.

Framkommen till Helsingforss, träffade jag konungen

om bord på Amphion, som låg vid brohiifvudet af den så

kallade Bränneriebron på Ulricasborg. I detsamma jag kom

på fartyget, utkom hertig Carl från konungens rum upp på

däcket, och då han af någon fick veta, att jag var en från

Stockholm ankommen courir, frågade han mig, när jag rest

derifrån, och då jag häruppå svarat, gjorde han mig en ny

fråga, om jag sett ryske ministern grefve Rasumofsky. Jag

sade, att jag sett honom en gång promenerande i Kungsträd-

gården med gref\dnnan Wrede. Hans bror hertig Fredric Adolph

gjorde mig samma fråga och fick enahanda svar. Bägge skrat-

tade. I anledning af en till svenske ministéren ingifven note,

i hvilken grefve Rasumofsky affecterat apellera till nationen

i anseende till konungens rustningar, hade det blifvit honom
kungjordt, att han icke mera erkändes som rysk minister, och

hade han derjämte fått tillsägelse att resa ur riket, hvilket

han likväl vägrat, intill dess han derom erhållit befallning

af sin monarkinna; detta quardröjande gaf anledning till de

mig af hertigarne gjorde frågor. Det var allmänt bekant att

grefvinnan M>ede, född i Frankrike med famillenamnet Sparre,

hade den intimaste förbindelse med den ryske ministren, och

hon gjorde sig ingen möda att dölja den; detta förhållande

föranledde prinsarnes skratt.

Då jag fick företräde hos konungen, aflämnat mina de-

pecher och gjort redo för min commission, gjorde han mig

äfven samma fråga, och då jag i mitt svar nämde grefvinnan

Wrede, sade han leende : »C*e sont les crimes de latnour.D
'

' »Det är kärlekens brott».
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En annan monark, uti lika omständigheter, hade utan tvifvel

med mera stränghet bedömt denna dames upförande, hvilket

af allmänheten ansågs med mycken ovilja.

Vid detta tillfälle frågade konungen mig, om jng vid före-

varande krigsutsigter ville återgå till militairetjenstgöring vid

fortificationscorpsen, eller om jag föredrog att arbeta i cabi-

nettet. Jag insåg ganska väl det för mig menliga intryck,

som utväljandet af det senare alternativet i närvarande fall

skulle göra på konungens sinne. Han skulle säkert innom

sig ogilla, att en officer, hälst vid en scientifique corps, som

användt sin ungdom att samla kunskaper i sitt yrke, nu,

vid utbrottet af ett krig, då tillfälle företedde sig till deras

practiska användande, skulle föredraga pennan för värjan;

men som jag ännu icke, oaktadt arméns sammandragande

i Finland och flottornas utrustande, oaktadt konungens egna

yttranden i Malmö och på Haga samt oagtadt min beskick-

ning till Berlin, kunde öfvertyga mig derom, att det var alf-

vare med kriget, och trodde, att, om jag försummade att be-

gagna det mig nu erbjudna tillfälle att vinna ändamålet för

mina önskningar, skulle ett sådant tillfälle aldrig mera för mig

återkomma, så svarade jag: att ehuru jag borde *räkna för en

lycka att få utmärka mig på den väg, för hvilken jag blifvit

upfostrad, vore dock den orsak, som förmått mig att söka in-

träde på den civila tjenstebanan, nämligen min svaga kropps

constitution, som icke kunde uthärda med fatiguerne af en

campagne, ännu lika beståndande som förut, hvarföre jag i

underd.t anhöll att få emottaga det nådiga anbudet att blifva

admitterad till tjenstgöring i presidentscontoiret. På konun-

gens fråga, hvaruti min sjuklighet egentligen bestod, gaf jag

obetänksamt det tämligen baroque svar,, att hela mitt nerf-

systeme var derangeradt, hvaraf den ogrundade slutsats kunde

dragas, att jag genom egit förvållande ådragit mig ett sådant

tillstånd. Också hade konungen, som förmodligen fattade en

sådan misstanke, den granlagenhet, att endast röja den genom
ett Ijetydelsefullt småleende. Jag blef till följe af min sålunda

gjorda begäran genom en följande dagen utfärdad kongl. re-

solution antagen att arbeta vid de uti presidentscontoiret
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förefallande göromål såsom andre secreterare uti denna Kongl.

Majds ministerielle expedition med åtnjutande of den lön,

som hemälte syssla åtföljde. Jag hade hoppats att vid detta

anställande få bibehålla min tjenst vid fortificationsstaten för

att framdeles i egenskap af officer blifva anstäld ^^d någon

mission utrikes, men till min stora förmidran erhöll jag någon

tid derefter en under samma dag som resolutionen daterad

fullmagt på secreterare namn, heder och värdighet lika med
secreterare i Kongl. Majds och rikets cantsli. Denna nåde-

bevisning var mig ingalunda behaglig, men jag vågade icke

yttra mitt missnöje deröfver.

Min öfvertygelse, att kriget emot Rj^ssland icke skulle

komma till verkligt utbrott, hade slagit så djupa rötter, att,

då jag en dag, efter min ankomst till Helsmgforss, mötte på

gatan öfverste Hästesko, med h^'ilken jag under mina recog-

nosceringar i Bjerno socken, der han var liosatt, l)lifvit mycket

bekant, och han inlät sig i ett långt samtal med mig om då-

varande conjuncturer samt frågade min tanke om dem, jag

då trodde mig kunna försäkra honom, att alla de gjorda rust-

ningarne endast intenderade en demonstration, hvars afsigt

var att begagna kejsarinnans genom turkiska kriget iråkade

förlägenhet till att aftvinga henne en uppoffring om ej af

länder, åtminstone af penningar till betäckande af den brist,

som 1786 års ständers njugghet förorsakat i rikets financer.

Denna mening delade äfven den två år derefter så olycklige

öfverste Hästesko, och han sade mig, att den var tämligen

allmän.

Men kort efter mitt inträde i presidentscontoiret blef

jag uplyst om min villfarelse i denna del. Jag såg att kriget

var på fullt alfvar beslutad t, att en alliancetractat med tur-

kiska sultanen var ingången med löfte om subsidier, att Frank-

riket i anseende till sina inre oroligheter väl ville förekomma

ett krig i Norden, men att deremot England och Preusen, för

att få fiska i grumhgt vatten, icke ogärna sågo det utl^ryta.

Bägge dessa magter voro missnöjda med Ryssland och ville,

till befordrande af egna fördelar, öka dess bekymmer. De

finska regimenterne, på hvilkas chefer konungen mast förli-
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tade sig, ryckte emot gränsen, och de svenska följde långsamt

efter. Helsingforss liamn var upfyld af en oft\ntlig mängd

transport-fartyg, lastade med lifsmedel och förnödenheter för

arméen.

Jag fick veta, att konungen ämnade företaga en inspec-

tionsresa l^jll gränsen. Beständigt npfyld af föreställningarne

om den skada, som nu kunde tillfogas riket af general Sprengt-

porten, hvars verksamhet skulle i dessa omständigheter få ett

fritt utrymme till förnöjande af hans hämdlystnad, och i af-

sigt att, om möjligt vore, l)eröfva honom någre af hans ifri-

gaste anhängare här i landet, hvilkas affall från honom kunde

hafva en välgörande inflytelse på andre, tog jag den friheten

att tillskrifva konungen ett href, hvaruti jag föreslog, att Hans

Maj:t på denna resa skulle låta sig beledsagas af capit. Jan

Anders Jägerhorn, dåvarande adjutant hos general en chef i

Finland grefve Posse, såsom en person, hvilken kände landet,

i synnerhet den del derutaf, som nu skulle beresas, hvilken

lagt hand vid författande af de militairiska chartor öfver Fin-

land, som nu komme att rådfrågas, och hvilken i förening

med ett militairiskt sinne äfven förenade militairiska kun-

skaper. Om hans förslager rörande Finlands sjelfständighet

nämde jag naturligtvis icke det minsta. Jag tillade, att i en

af de tracter, som konungen ämnade besöka, vore boende en

afskedad officer, general Sprengtportens svåger, capitaine Glan-

senstjerna, en man i sina bästa år med en ovanlig caracters-

kraft och mycket snille ; att med den kännedom, jag hade om
ställningen i landet, vore jag förvissad, att det skulle vara en

oskattbar vinst för Hans Maj:ts tjenst, om denne man kunde

vinnas, hvilket jag trodde kunna till en början ske genom

dess placerande vid högquarteret. Hvarken Jägerhorn eller

Glansenstjerna hade den minsta kännedom om det steg, jag

sålunda tagit, och hvilket medförde en verkan utöfver min

förmodan.

Den förre besökte mig en dag och berättade med den

största förvåning, att vid en upvaktning, som han, åtföljande

sin general, gjort på Amphion, hade konungen sagt åt grefve

Posse, att han bemägtigade sig dess adjutant för att vara sig
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följagtig på resan till gränsen, och l)efalt Jägerhorn att göra

sig färdig till följande morgon. Han kunde icke begripa hvar-

ifrån detta utmärkta förtroende kom, men var likväl deraf

på det högsta smickrad. Efter återkomsten från denna resa

besökte han mig åter, och jag fann då, att hans tänkesätt om
konungens person hade innom kort tid undergått en huf-

vudsaklig förändring. Utom det beröm, han gaf åt monar-

kens intagande sätt att vara, hade han hos honom uptäckt,

jämte en oförmodad kännedom af landet i militairiskt hän-

seende, äfven en stor förmåga att dömma öfver strategiska

ämnen, och han yttrade den öfvertygelse, att konungen var

utrustad med anlag att blifva, efter vunnen erfarenhet, en

god general. Han bad mig förklara, af hvilken anledning

konungen, ankommen till Arfsjö, frågat om capitaine Glan-

senstjerna befann sig ibland de personer, som samlat sig på

något afstånd ifrån honom, eller om han var boende långt

ifrån Arfsjö. Jag förebar min okunnighet derom, men fann,

att mitt bref blifvit läst med upmärksamhet. Som Jägerhorns

caractere var skild från all falskhet, är jag förvissad, att han

i detta samtal uttalade sitt hjertas mening, i hvad han be-

rättade om konungen. Icke dess mindre skulle han en kort

tid derefter, samma år, upträda i rolen af förrädare emot

denne konung, som han då så högt berömde.

Under konungens frånvaro möttes svenska och ryska

flottorne nära Högland, och den efter nämde ö kallade sjö-

bataille dem emellan ägde rum. Vid begynnelsen af det

förfärliga canondundret, som ganska tydligen hördes till Hel-

singforss, skyndade sig hertig Fredric upp på Ulricasborgs-

berget, omgifven af de i staden varande generaler. Dit kom
chefen för arméens flotta, öfversten Ankarsvärd. Hertigen ön-

skade, att han skulle Kipa ut med sin flotta för att komma
sin bror, hertig Carl, till hjelp och till finsk hamn inboxera

de troligen i den häftiga l)ataillen redlöse blifvande svenska

och fiendtliga skeppen; men öfversten förestälde, att en skär-

gårdsflotta icke kunde våga sig i öpna sjön samt icke kunde

göra något motstånd emot linieskepp och fregatter.

Nu var kriget utbrutet och i full brand. Ingen kunde förese.
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huru och när det skulle slutas. En mängd af elaka förebud in-

träfiade. Stora flottan lopp in i Svea))orgs hamn. Te Deum
afsjöngs för en öfver fienden vunnen seger, och stora belö-

ningar utdelades af konungen åt flottans befäl. Ett fiendt-

hgt linieskepp var taget, men ett svenskt befann sig i fiendens

våld; ett annat stötte vid inloppet i hamnen på grund och

måste brännas; den fiendtliga flottan lade sig utanför ham-

nen att bloquera den och stängde svenska flottans communi-

cation med Sverige. De svenska till Finland öfverkomne re-

gementers officerscorpser voro i allmänhet emot kriget. ' En
mj^ckenhet små sedlar, alla af lika form och storlek, skrefne

med bokstäfver, tillskapade af quadrater och räta hnier, ut-

ströddes, med afsigt att i synnerhet verka på underofficerare

och soldater. De innehöllo »en varning till dem att icke lyda,

»om de skulle befallas att öfverträda riksgränsen emot Ryss-

»land; uphofsmännen till det olagliga och orättmätiga kriget,

»i synnerhet general Toll, skulle vid nästa riksdag ställas till

»ansvar och dömas att mista hufvudet». Min brors betjent

hade på en gård i staden funnit 9 å 10 sådane billeter, ka-

stade emellan equipager, tillhörande de svenska generaler, som

voro inquarterade i huset. Jag lemnade dem på gatan åt

general Toll, som gick ner till Amphion. Han sade leende,

att han redan hade omkring 100 dylika i sitt skatull. Imed-

lertid l>evisade deras existence en farlig sinnesstämning. De

finska trouppernes chefer, hvilka passerat gränsen, upskräm-

des på alt sätt och gjordes ansvarige inför riksens ständer

för det de brutit emot regeringsformen och låtit nyttja sig

till ett offensift krig. Md Summa hade en affaire förefallit,

vid hvilken en artilleriecapitaine Schultz stupat. Hans död

väckte en djup sensation, och för hans enka och barn gjor-

des en ömnig insamling. Jag tog bestyr om denna insamling

innom civilstaten, som var talrik, ty konungen hade med sig

i denna campague riksrådet grefve Oxenstjerna jämte hela

ministeriella expeditionen, statssecretejraren Schröderheim med

åtskillige personer hörande till inrikes expeditionen, statsse-

cret:n baron Ruuth för financeärender m. m. samt dessutom

en stor hofpersonal.

Ehrenströms Anteckningar. 11
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Då konungen begaf sig till den öfver gränsen framryckte

delen af arméen, fick cantzliet befallning att afgå till Lovisa.

General Toll quarblef i Helsingforss för att besörja utlast-

ningen af arméens förnödenheter, proviant, artillerie m. m.

samt fortskaffandet deraf till gränsen. Han var en man af

utomordentlig verksamhet, af ett snille, som kunde omfatta

ärenderne i stort, men ock i deras minsta detailler, samt af

en aldrig misstänkt oegennytta. Men hans uphöjelse ifrån

vice häradshöfding, jägmästare, caracteriserad major utan nå-

gon aktif militairetjenst till chef för södra skånska cavallerie-

regimentet och till förste generaladjutant för arméen, hans

skarpa tunga, som icke skonade något fel eller någon löjlig-

het.- hans fiendskap emot alla missbruk, hans förklarade be-

nägenhet att rätta dem och i .s^mnerhet det stora förtroende,

han åtnjöt hos konungen hade förskaffat honom talrika och

förbittrade ovänner och afundsmän. Det nu började kriget

förestäldes såsom tillkommet genom hans råd och ökade hatet

emot honom. Jäsningen innom arméens befäl, hvilken på

mångahanda sätt uppenbarat sig och kommit till konungens

kunskap, begagnades af baron Armfelt och statssrcret:n Schrö-

derheim att ådraga general Toll konungens onåd. De an-

förde, att det yttrade missncijet endast var upväckt af arméens

ovilja emot denne general, att genom hans aflägsnande det

genast skulle dämpas, att Hans Maj:t öfveralt skulle finna

lydnad och hörsamhet, så snart dess befallningar icke mera

utdelades genom denne förhatlige man, och att deremot hans

quarblifvande på sin nu innehafvande post skulle möjligen

och troligen kunna föranleda till uproriska rörelser. Dessa skäl

förfelade icke deras åsyftade verkan. General Toll fick genom

en courir ordres att genast begifva sig från Finland till Skåne

för att der emottaga befälet och sätta provincen i försvars-

tillstånd emot ett infall af Danmark, som likväl ej på den

sidan befarades. Hans afgång firades af hans ovänner, som

en öfver rikets fiender vunnen seger; men för konungen,

som i sin återstående lefnad aldrig mera såg general Toll,

var denna seger ett nederlag. Han förlorade nu den starka

hand, som hitintill hållit alla trådame af krigsutrustningarne.
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som visste, hvar alt det till krigets utförande anskaffade fanns

att tillgå, och som kunde med ordning och drift bestyra om
utdelningen deraf Missnöjet fick en ny näring af denna ko-

nungens eftergifvenhet, emedan man ansåg den som ett bevis

af svkghet, och begreppet om svaghet alstrar en känsla af föragt.

General Toll fick till efterträdare öfversten for Dahlrege-

mentet, baron Mauritz Klingsporr, som i anseende till ord-

ning, skicklighet, omtänksamhet, oegennytta var den fullkom-

ligaste motsats till sin företrädare, men deremot en fin, smidig

och böjelig hofman. Vid den misslyckade attaquen på Fre-

dricshamn hörde han med sitt regimente till generalen baron

Siegroths corps, som skulle landstiga på östra sidan om denna,

fästning, men som med oförrättade ärender måste åter gå om
bord. Baron Klingsporrs kamrater omtalade med åtlöje, huru

han, som saknade mannamod, hade under denna expedition,

då motvind tvingade att lägga till en holme för att låta de

af lång rodd utmattade troupperne hvila, gråtande beklagat

sig för dem öfver nödvändigheten att bevista detta fälttåg.

Hans nya befattning med krigscommissariatet befriade honom
lyckligtvis från farhågan att träffas af en fiendtlig kula.

Under konungens vistande vid téten af arméen förblef

jag jämte de öfrige secreterarne af cantzliet i Lovisa. Af

presidentscontoirets personal hade konungen tagit med sig

till sitt högquarter endast presidentssecreteraren v. Asp och

hoQunkaren samt förste secreteraren Jennings. Jag var länge

i en djup okunnighet om rätta tillståndet vid arméen. En
hemsk tystnad öfver ställningen började först förråda, att den

icke var god; sedan förmärktes viskningar gjorda med förnöj-

samma miner. Andtligen talades högre om de felagtiga an-

stalterne till Fredricshamns belägring, och genom hvilka det

tillämnade anfallet å denna fästning totalt misslyckats, om
arméens förtrytelse öfver dessa anstalter, om konungens ytter-

liga förlägenhet och modlöshet, om hans ånger öfver detta

krigiska företag samt om riksens ständers sammankallande

såsom den enda utväg, hvarigenom Sverige kunde frälsas.

Bitterheten emot konungens person ökades hvarje dag. Ca-

valierstaffeln, vid hvilken jag åt, presiderades af stallmästa-
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ren Otto Bruce. Han sjelf och hans bröder hade njutit många

välgerningar af konungen ; icke dess mindre var hans ton emot

honom ganska skai^i och tadlande. En gång vid slutet af

måltiden gjorde han sig synnerligen lustig öfver de från hög-

quarteret ankomne berättelser. Min granne vid bordet, »expe-

ditionssecreteraren i krigsexpeditionen Lagerbring (död som

grefve, en af rikets herrar, seraphimerriddare m. m.) som

satt midt emot Bruce, besvarade hans uttryck med förebråelser,

och då de ej kunde hindra stallmästaren att fortfara, steg

Lagerbring hastigt upp från ])ordet och gick ut ur rummet.

Jag följde honom och fann honom stående framlutad öfver

ledstängerna vid trappan åt gården. Jag trodde, att han var

sjuk ocli frågade efter hxans tillstånd utan att få svar, men

då jag närmare betragtade honom, såg jag hans ansigte sköljdt

af tårar. Nu blef jag enträgen att få veta orsaken till dem.

Omsider svarade lian: att han icke längre kunnat uthärda

att vara vittne till den skändliga otacksamhet, hvarmed ko-

nungens välgerningar bemöttes, och till den fröjd, hvarmed

hans motgångar ansågs. Jag kände Lagerlning ditintill

ganska litet, men ifrån denna stund, då hans känslofullhet

företedde sig för mig i en så vacker dag, fick jag för honom

e- tillgifvenhet, som aldrig rubbats, och hvilken altidl)lefaf

honom med vänskap och förtroende besvarad.

Det förspordes att Jan Anders Jägerhorn, som hade blif-

vit utnämd till öfveradjutant, och nu var anstäld hos Ijefäl-

hafvåren för finska arméen, generalmajoren och landsh:gen i

Nylands och Tafvastehus län, l)aron Carl Armfeldt, var på en

recognoscering, då han skilt sig från sin escorte, tillfånga-

tagen af cossacker. En dag, då fältprosten grefve Schwerin

satt lios mig, fick jag })esök af capit. Gustaf Ladau, som var

adjutant hos samme l)efälhafvare och varit tilHka med mig

tjenstgörande vid finska recognoseringscorpsen. Jag frågade

honom om tillgången vid Jägerhorns iråkade fångenskap, och

han gjoi-de en lång detail derom, som skulle ut\'isa, att den

timade olyckan endast och allenast borde tillräknas en så

mycket obegripligare oförsigtighet å Jägerhorns sida, som han

för sina 3'ngre kamrater daghgen predikat om nödvändigheten
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;vtt vid sådane expeditioner iakttaga den största varsamhet,

föreställande dem, att det vore ingen ära för en officer att

hlifva borttagen af cossacker. Sedan Ladau gått bort, sade

grefve Schwerin, som då såg honom för första, gången: »Jag

»tycker icke om den physionomien ; den tillkännagifver falsk-

»het, och jag vet icke sjelf, hvarföre den gjorde berättelsen

»väcker hos mig tvekan om rätta sammanhanget med detta

»tillfångatagande. Jag har en elak aning derom.»

Ett par dagar senare kom samma grefve åter till mig

och sade : »Nu börja hemligheterna att uppenbara sig. Finska

»arméen har förklarat sig i insurrectionstillstånd emot konun-

»gen; dess chefer hafva slutat ett förbund sinsemellan till

»utverkande af fred och riksdag; de hafva öpnat en under-

»handling directe med ryska kejsarinnan och afskickat till

»henne major Jägerhorn, hvars fångenskap således är en dikt,

»med en af dem alla underskrifven note, hvars innehåll jag

»ej känner, men som man utan svårighet kan gissa». Jag

frågade honom, med den yttersta förvåning, huru och på hvad

sätt han kommit till kännedom af hvad han nu berättat och

om sanningen hvaraf jag tviflade. Han svarade, att en väl

underrättad officer vid gardet af hans vänner, som nu kom

ifrån högquarteret, gifvit honom förtroendet af alla dessa till-

dragelser.

Aspecterne voro förfärligt mörka, och alt hotade med en

nära förestående revolution. Sinnena uphettades alt mera, och

djerfheten, understödd af de inträffade omständigheterne samt

af förhoppningarne om framgång, öfverskred alla gränser af

måtta, Åtskillige officerare vid de svenske regementerne hade

begärt och erhålht afsked. Vid ankomsten till Stockholm

hade de blihdt insulterade af pöbeln såsom fege krigsmän;

detta sades vara en tillställning af konungen, utförd af police-

mästaren Liljensparre, och derigenom tillväxte ytterhgare för-

bittringen emot konungens person. En finsk officer hade

blifvit skickad till Stockholm för att med flere af riksens

råd i hemlighet conferera om de anstalter, som borde ^'idta-

gas, men han hade fått tillsägelse att genast begifva sig til-

baka. På torget i Lovisa sade mig en af mina gamle vänner,
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en aktningsvärd finsk officer, som i öfrigt var en man, ut-

märkt lika mycket af förstånd som moderation, då han ta-

lade om konungen: »Han är galen och förtjenade att som

»Eric den XlV.de sitta på Åbo slott, hvarifrån han aldrig borde

»lössläppas». När en klok och foglig man kunde nyttja sådane

uttryck, hvad skulle då hopen af oförståndige skrikare göra'?

Aldrig tror jag, att någon regent mera än Gustaf den 3:dje

xiå denna epoque varit Ijlottställd för så oblida omdömen,

och svåra smädelser. Han var icke om dem okunnig. I sitt

eget högquarter och ibland sina närmaste omgifningar möttes

han af köld och afvoghet, och då han utom detsamma pro-

menerade till häst eller fot, undveks han af officerarena, som

ville spara sig den mödan att hälsa på honom. Han vän-

väntade, att denna sinnesstämning skulle liereda ett konunga-

mord; då chefen för artilleriet, generalen baron Sinclair, som

icke tog någon del i de uproriske rörelserne, kom resande

för att upvagta honom och fann honom logerad i en kam-

mare med ett fönster nära marken, midt emot hvilket hans

säng var stäld, sade han till honom efter att hafva beskrif-

vit det l)edröfiiga tillståndet i arméen: »Jag är beredd på

»samma öde som Carl den XII:te undergick, och ni ser, huru

»lätt det är för dem att genom fönstret bereda mig detsamma».

Oaktadt det qualfulla tillstånd, hvaruti konungen befann

sig genom arméens affall, visade han dock, som det berätta-

des, ty jag såg honom icke under hela denna tid, i sitt yttre

väsende en förundransvärd ståndaktighet. En omständighet,

hvilken af de missnöjde ansågs såsom raskt ledande till deras

mål, inträffade nu, men emot deras uträkning och förmodan,

blef den en utlagd planka till konungens räddning. Rapport

ankom, att de auxiliaire troupper, som Danmark i egenskap

af Rysslands l)undsförvant skulle enligt alliancetractaten ställa

till Rysslands disposition, sammandrogos i Norige under ko-

nungens svåger, prins Carls af Hessen befäl, hvilken åtfölj-

des af kronprinsen, för att derifrån infalla i Sverige. Detta

väntade anfall gaf konungen en välkommen anledning att

fara ifrån Finland för att foga anstalter till försvar af rikets

vestra gräns. Han kungjorde sitt beslut om afresa inemot
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porton dagar, innan den anträddes. Fråga om att hindra den

med våld hade väl uppstått ibland de förbundne finska of-

ficerare, men förslaget dertill blifvit förkastadt. Han for såle-

des, sedan han förordnat, att hans bror, hertig Carl, som med
örlogsflottan låg bloquerad af den ryska i Sveaborgs hamn,

skulle emottaga befälet öfver arméen.

Ankommen till Lo\'isa, der en ofantlig mängd officerare voro

samlade, gaf han cour under det hästarne omljj^ttes. Jag bevi-

stade den icke, men nck sedan veta, att ibland de personer, som
låtit anmäla sig tiU enskild audience, var öfverste lieutenanten

vid Nylands dragoner, baron Eric Abraham Leyonhufvud. Då
han tillfrågades af de närstående, om han hade någon ansökning,

svarade han: »Nej Ijlott ett bref att aflemna». Inkommen till

konungen, öfverlemnade han detta bref, sägande att det var

från de finska regementscheferne, hvilka, då de fingo veta, att

han ämnade sig till Lovisa, anmodat honom att medtaga det.

På konungens fråga, om han kände innehållet deraf, svarade

han ja, och att det angick ett rättfärdigande af deras före-

tag jemte anhållan om ständernas sammankallande. Konun-

gen emottog brefvet utan att br}'ta det och bad honom i

det stället att förkunna dessa chefer, att han ville förlåta dem
deras upförande, om de genom en af dem undertertecknad

skrift ville betyga deras upriktiga ånger deröfver, afl^edja deras

fel och förklara sig villige att hädanefter med skyldig lydnad

och hörsamhet bjuda till att utplåna minnet deraf Som Leyon-

hufvud sade sig icke så noga kunna erinra sig alt hvad ko-

nungen sagt, bad han att få det skriftligen. Konungen

skref då med bh^ertspenna på ett å bordet liggande couvert

den mening, som han mundtligen uttryckt; Leyonhufvud stack

couvertet i bröstfickan och gick ut i salonen, der han tämligen

högt och skrattande omtalade den commission, han fått, och

moquerade sig öfver den. Men sedan konungen kom ut ifrån

sitt caljinett, skrattade han icke mera, ty Hans Maj:t gick till

honom och återlämnade honom offentligen det förseglade, oup-

brutna brefvet, sägande med en sträng ton: »För detta bref

»tillbaka till dem som gifvit er det; jag är icke i brefväxling

»med rebeller. Hvad er beträffar, som åtagit er att, oaktadt
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Dni kände brefvets innehåll, öfverföra det till mig, hade ni för-

»tjent att ert hufvud skulle läggas för edra fötter»; och der-

nied vände han honom ryggen. Efter slutad cour satte ko-

nungen sig i vagnen och for genom Helsingforss, der han

träöade sin bror, hertig Carl, och vidare genom Åbo till Stock-

holm. Alla till cantzliexpeditionerne hörande personer fingo

befallning att äfven begifva sig dit.

Under denna tidepunkt trodde general Sprengtporten sig

hafva upphunnit målet för sina ifrigaste önskningar. Nu före-

stälde han sig, att tiden vore inne för tillfredsställande af

sin hämd på konungen, hvilken han redan ansåg som i det

närmaste förlorad. Också mångdubblade han sin verksamhet

till att fullborda hans fall. Ryska ministéren såg gärna hans

nit, ty den drog nytta deraf Stundom visade han sig vid

Kymene elf, för att derifrån sätta sig i förbindelse med de

förbundne finska cheferne och officerare; stundom infann han

sig på safvolaxske gränsen for att förmå brigadechefen baron

Hastfehr och hans troupper till ».ffall. Beklagligen voro hans

emot dess fädernesland förrädiska bemödanden icke aldeles

fruktlösa. Han lyckades att förföra många personer genom

det begrepp han ingaf om sin \dd ryska hofvet ägande eredit,

af hvilken man hoppades att vinna fred utan att betänka»

huru dyrköpt och äfven vanärande en fred, af honom be-

redd, skulle blifva för Sveriges rike. Baron Hastfehrs olycka

har han hel och hållen att tillräkna sig. Det var han, som

så insnärjde denne baron i sina garn, att han icke mera kunde

derifrån lösslita sig. Kär man känner till hvilken hög grad

generalen baron Carl Aniifelt, baron Hastfehr, öfverstarne

Montgomery, Ankarsvärd, Hästesko och von Otter voro ko-

nungen personligen tillgifn«, så är det svårt att begripa, huru

de, för hvilken orsak som hälst, kunde inlåta sig i stämplin-

gar emot honom, och hurai någre af dem kunde låta förmå

sig till och med att ingå i förtroliga underhandlingar med

hans uppenbara fiende Sprengtporten; men de finska chefer-

nes uppförande vid detta talfälle förklaras hufvudsakligen ge-

nom den farhåga, hvaraf de felifvit upfylde för den räfst rikets

ständer vid deras nästa saaaoaaaankomst skulle anställa öfver
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iiphofsmännerne till kriget. De frugtade, att konungen, emot

h vilken ett sä starkt missnöje herrskade, omöjligen skulle kunna

l)ibehålla sig på thronen och således icke förmå skydda dem

för ständernas bitterhet emot de personer, som låtit förleda

sig att börja kriget. Det var således för att frälsa sina huf-

vuden vid en riksdag, som de blottstälde dem vid början

af en campagne. Faran att ställas till ansvar för en förbry-

telse emot regeringsformen syntes dem vida större och mera

hotande än det brott, de föröfvade emot krigsarticlarne, hvilka

ovilkorligen bjuda lydnad emot arméens högste befälhafvare.

Också hade icke något medel uraktlåtits att uppskräma deras

sinnen i anseende till den förstnämde faran; anonyma bref,

smädeskrifter, beskickningar, oroande rykten, berättelser om
tillståndet i Sverige, hotelser, m. m., alt detta verkade sam-

fäldt på den i sina penningeaffairer förstörde, konungen trogne,

men lättrörde och svage baron Hastfehr, som derigenom blef

tillgänglig för Sprengtportens olycksbringande inflytelse. Den

gamle vältänkande general baron Carl Armfelt, ehuru omgif-

ven af sin måg, majoren Klick, och major Jan Anders Jäger-

horn, hvilka tänkte på en regementsförändring eller på Fin-

lands afsöndrande från Sverige, trodde sig genom öfvertalande

af baron Otto Klingsporr i sina vidtagne åtgärder hafva be-

fordrat konungens väl, då han skaffade utvägar till fredens

återställande, och inbillade sig, att Hans Maj:t hemligen var

tillfreds med hvad han gjort. Också blef han förtviflad, då

han uptäckte, att han var bedragen ; men som en man af heder

ville han, för att icke blottställa sina kamrater, hvilka förledt

honom, taga hela skulden på sig ensam.

Hertig Carl emottag befälet öfver arméen i Finland efter

konungen och förlade sitt högquarter till Lovisa. Han up-

förde sig i detta befäl med sin vanliga dubbelhet. Han såg

sin bror vacklande på thronen och tänkte förmodligen på

medlen att draga nytta af hans förestående fall. Således be-

mötte han de finska förbundne cheferne, i synnerhet öfver-

stame Montgomery och Ankarsvärd, med den största välvilja

och sökte att tillvinna sig deras förtroende, hvaruti han äfven

lyckades. Det blifver framtiden förbehållet att erfara, huru
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långt han utsträckte sina hemliga underhandlingar med dem

;

så mycket är redan kändt, att dessa chefer voro mycket nöjde

med honom och räknade på hans biträde, samt att, så länge

konungen befann sig i en tvetydig belägenhet, han icke för

honom tillkännagaf de förtroenden han af dem erhållit. Icke

förr än stormen var förbi och konungens magt befästad, yp-

pade han dem, och ville då, likasom baron Hastfehr i Safvo-

lax, gifva sig det anseende att hafva låtsat benägenhet och

tillgifvenhet för dessa personer endast för att uptäcka deras

förehafvande planer. Men konungen var icke okunnig om
den röle, hans bror spelat, och om hans rätta afsigter.

Som kejsarinnan i det afgifna svaret på finska chefernes

note till henne, hvilket svar till deras förvåning icke var

undertecknadt hvarken af henne sjelf eller någon af hennes

ministrar, yrkat på svenska trouppernas tillbakadragande in-

nom sin egen gräns såsom det första vilkoret för fredens

återställande, drefs nu hos hertigen på upfyllandet af detta

vilkor. Hertigen, som fått konungens uttryckliga befallning

att bibehålla positionen vid Högforss, kunde icke taga på sitt

särskilda ansvar att emot en sådan l^efallning öfvergifva den

utan sammankallade en stor krigsconseil för att öfverlägga om
detta ärende, som nu var mera af politisk än militairisk be-

skaflfenhet. Han föresåg ganska väl, hurudant resultatet skulle

blifva af denna rådplägning, men han ansåg sig ursägtad hos

konungen, då han gaf vika för nödvändigheten att följa råd-

gifvarenas enhälliga tillstyrkande. Men detta tillstyrkande

blef icke så enhälligt, som han förmodade. Trenne ledamöter

af denna conseil, general Plåten, öfverstarne Lilljehorn

och af Klercker, betraktande frågan endast under den mili-

tairiska synpunkten, hade det mod att trotsa den herrskande opi-

nionen och blottställa sig för oviljan af ett parti, som då ansåg sig

segrande. I väl författade skriftliga vota röstade de för quarblif-

vande, men pluraliteten l)estämde återtåget och det verkstäldes.

'

' Af protokollet öfver krigskonseljen, offentliggjordt af K. K. Tiger-

stedt a. st. Finsk Tidskrift IX ss. 42.') o. f., framgår, att Klercker dock

nnder vissa vilkor tillstyrkte utrymmandet. De, som bestämdt afstyrkte,

voro enligt protokollet Lilljehorn, generalmajor Kaulbars och Plåten.

Utg. anm.
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Imellertid var konungen ankommen till Stockholm, der

han sammankallade rådet tUl en hemlig session, som ingen

af statssecreterarena fick bevista, utan protocoUet fördes af ett

riksråd nämligen baron Fredrie Sparre. Detta protocoU, in

originali, hade jag tillfälle att läsa följande året hos tjenst-

förrättande justitiecancelleren af Låstbom. Konungen gjorde

i denna session en utförlig berättelse om hvad som tilldragit

sig vid Fredricshamn, om de finska regementschefernes be-

skickning till ryska kejsarinnan, om sinnesstämningen i finska

arméen, m. m. Han slöt med att uptaga ett inkast, som

kunde göras emot hans egit beteende vid detta tillfälle, näm-

hgen hvarföre han icke, begagnande den rättighet krigsartik-

lame lämnade honom, vid första bevis af insubordination

låtit förordna en ståndrätt till att efter krigslagarne dömma
och genast bestrafla densamma. Men häruppå svarade han,

att, som han befann sig i ett land, hvars språk han ej kände,

och han således icke kunde sjelf tilltala soldaterne och af

dem bhfva underrättad, om myteriandan äfven utbredt sig i

deras leder, liorde han frugta, att en i detta hänseende utgif-

ven befallning möjligen icke skulle blifva åtlydd, och följ-

agtligen hans magt, Ijåde som arméens befälhafvare och som

konung, blifva på ett vådligt sätt comprometterad.

Han ujipehöll sig dels i)å Drottningholm, dels på Haga,

och lärer utan tvifvel ofta hafva der haft svåra och bekym-

mersamma stunder. Hans ställning var visserligen öfver all

måtta betänklig och vidtutseende. Rebellion i den samman-

dragna arméen; stora flottan bloquerad i Sveaborgs hamn,

der den var aflägsnad från alla sina förråder; sjöcommunica-

tionerne med Finland tillspärrade genom fiendtliga skepps

stationerande vid Hangö udd och Porkala; missnöje innom

adeln samt innom hela den väpnade styrkan till lands och

vatten; redan inträffad penningebrist; det snart förestående

inbrottet af danska arméen frän Norige; rikets utblottande

på tillräckliga försvarsmedel å den sidan; Danmarks glädje

öfver Sveriges iråkade nöd; omöjligheten att erhålla någon

hjelp af Frankriket, der alt var i kokning till den förfärliga

revolutionen, som följande året utbröt; preusiska cabinettets
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Ijiimhet och opålitlighet för alt hvad som ej directe och skynd-

samt befordrade dess egeniiyttiga planer; konungens i Eng-

land inträffade sinnessjukdom, hvarigenom striden emellan

oppositionen, som ville hafva thronföljaren förklarad till re-

gent, och ministern Pitt, som, understödd af drottningen,

ville förekomma ett sådant förklarande, drog ministérens up-

märksamhet från tilldragelserne på fasta landet: alla dessa

förenade omständigheter måste utomordentligt hafva nedtyngt

konungens sinne. Också sade han en gång på denna tid

till grefvinnan Höpken, som besökte honom på Drottningholm,

under det han promenerade med henne i trädgården : »Ni vet

»icke, Min Grefvinna, att ni kanske nu promenerar med en

»dethroniserad konung.»

Alla de honom uprigtigt tillgifne personer innom hans

hof och ibland hans förnämste embetsmän sågo ingen rädd-

ning för honom utom i ständernas sammankallande, ibland

hvilka de räknade på de tre ofrälse ståndens benägenhet att

stödja honom emot det första ståndets ovilja. Han var icke

böjd att låta tvinga sig till ett sådant steg hälst i närva-

rande omständigheter, då det var så högt fordradt af den finska

arméen, hvilken ofelbart skulle betrakta det som en sanction

gifven åt dess företag. Men riksdrotsen grefve Wachtmeisters

anförda skäl samt den knäfallande statssecreteraren Schröder-

heims liöner förmådde honom ändtligen att tillåta den sist-

nämde att upsätta riksdagskallelsen, h\dlken tillåtelse han vid

sin ankomst till staden meddelade sina förtrognaste vänner för

att trösta dem. Men det voro icke allenast konungens vänner,

som rådde honom att utskrifva riksdag ; medlemmar af oppo-

sitionen företogo sig att meddela honom enahanda råd. Jag

mötte en gång, under dessa dagar på Norrbro kammarherren

baron Stjerneld, med hvilken jag året förut sammanträffat i

Berlin. Han sade mig, att han gårdagen varit hos konungen

på Haga, och att han anmanat honom att samla ständeme,

hvilket äfven blifvit lofvadt. Jag fann konungens ställning

nära hjelplös, då personer, på den tiden kände för så stor

afvoghet emot honom, vågade frambära sina råd och anma-

ningar i så vigtiga ämnen, och då han var nödsakad att emot-

taga och utan tillkännagifven förtrytelse åhöra dem.
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Samma afton, då statssecreteraren Schröderhem erhållit

tillåtelse att iipsätta riksdagskallelse och var i staden sys-

selsatt med detta arbete, fick konungen ett besök af franska

ambassadeuren, marquis de Pons, för hvilken han berättade

det beslut, hvartill han låtit öfvertala sig. Amijassadeuren,

som var en man af mycken klokhet, ogillade detta beslut och

yttrade sin öfvertygelse, att konungens underskrift af en sådan

kallelse vore i förevarande omständigheter detsamma som

undertecknandet af hans abdikation ; att sinnena vore i en så

häftig spänning, att en riksdag, öpnad under den, icke kunde

slutas utan hans och rikets förderf ; att en konung, som vore

bragt derhän att nödgas rätta sig efter fordringarne af ett

mot-parti, hvaraf en del stod m.ed vapen i händerna, hade

förlorat sin magt och inflytelse; att en lyckligare sakernas

ordning borde afbidas, då konungen frivilligt kunde samla

ständerne samt välja tidepunkten dertill efter eget behag

o. s. v. Dessa skäl, framförde af en man, till hvilken ko-

nungen satte ett stort förtroende, gjorde ett djupt intryck

och förändrade det fattade beskitet. Då statssecreteraren föl-

jande dagen kom för att justera riksdagskallelsen, blef den

lagd på bordet, och till hans stora förskräckelse honom kun-

gjordt, att den icke för det närvarande behöfdes.

Konungen hade uttänkt ett annat medel, som sk3'nde-

samt vidtogs. Han for till Dalarne, men med den hemlighet,

att endast få personer visste af hans resa, innan den var

företagen. Ibland dessa få var en förnäm dame, som hade

tid att till provinsen upsända en hos henne arbetande dal-

karl för att motverka konungens afsigter. Han hade ock

lyckats att utså frön till misstroende och missnöje; men ko-

nungen ankom, och de quäfdes. Med den oemotståndliga

vältalighet, hvarmed naturen begåfvat honom, talade han till

Dalallmogen pä samma rum, der deras förfäder hört Gustaf

A\'asa; han upmanade dem att hjelpa sig till att försvara riket

emot de inbrytande danskarne; han uptände deras enthou-

siasm till den grad, att de förklarade sig villige att mangrant

följa honom. Han åtnöjde sig med en utskrifning af 3,000

man, hvilken genast blef fulltalig; nämde baron Gustaf Arm-
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felt till befälhafvare för denna fricorps och begaf sig på resan

till Götheborg, som af den nya fienden först och främst ho-

tades.

Danskarne hade redan passerat gränsen och utsträckt

sina förposter emot Wenern. En natt, då konungen på resan

emellan Carlstad och Wenersborg låg sofvande i sin vagn,

blef han väckt af en svensk courir, som underrättade honom

om den fara han lopp att anträffas och borttagas af fienden,

hvarföre han måste genast viinda om till Carlstad for att på

östra sidan om sjön komma till Götheborg. Dit anländ, fann

han inga anstalter vidtagne till försvar, men väl modlöshet

så väl hos garnizonen som borgerskapet. Han sammankal-

lade det senare på rådhuset och uptände hos dem nitet att

bidraga till fästningens försvarande, en sak som aldrig förut

hos dem kemmit i öfvervägande. De voro deremot beredde

att med en dryg brandskatt tillköpa sin rika stad befrielse

från åläggande af omåttliga contributioner. Nu arbetade de

ifrigt under konungens ögon att bestycka vallarne, att bära

kulor till sina behöriga ställen, att sätta i ordning alt hvad

som fordrades till att manligen mottaga den anryckande fien-

den. De närmast belägne troupper beordrades att med for-

cerade marcher antaga till garnisonens förstärkande. Fästnin-

gen fick en ny commendant i generalen, grefve Jan Sparre,

som ifrån 1772 varit många år commendant på Sveaborg

och nu var bosatt i Skåne.

Om alla dessa anstalter var prins Carl af Hessen aldeles

okunnig. Hans campagne hade för honom öpnats under de

mast lofvande förebud. Afven på denna gräns funnos svenske

medborgare, hvilka gärna sågo fienden ankomma för att af

honom draga nytta till utförande af deras planer emot konunga-

magten. De mötte således prinsen med all tjenstagtighet.

Vid Quistrum var en liten svensk corps upstäld ; dels genom

felagtiga mått och steg, dels genom feghet hos en del af dess

befäl blef den lätt besegrad. Xu var vägen öppen till Göthe-

borg. Då danska arméen lägrat sig utanför staden, inskicka-

des en parlementair att upfordra den. Hans ögon blefvo för-

bundna vid fästningsporten, och bindeln fråntogs icke förr
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än då han framfördes till konungen. Vid åsyn af konun-

gen, som han kände, och af hvilken han var känd, blef han

nästan förstenad. Man visste ej annat i danska lägret, än att

han var qnar i Finland
;
parlamentairens ärende var till com-

mendanten Durietz, men ej till konungen af Sverige. Han
ville ej, men måste slutligen framföra det. Sedan konungen

utredt, huru otillbörligt det var af Danmark, som ville anses

såsom varande i djupaste fred och godt förstånd med Sverige,

att anfalla denna magt på en gräns, som under påstående

krig med Ryssland var blottad på försvitr, då det deremot

kunnat skicka sina auxiliaire-troppar till Finland, der svenska

arméen befanns sammandragen, förklarade han, att en svensk

fästning, i hviken konungen sjelf befann sig, icke upgafs förr

än i det yttersta, och att Götheborg nu vore beredt till ett

kraftigt försvar. Med denna underrättelse fick v. Haxthausen

återvända till prins Carl af Hessen, som hade hoppats att

innom få dagar hålla sitt intåg med danska kronprinsen i

Sveriges andra stad. Han förde nu icke med sig annat än

ett lätt fältartillerie och små canoner, kallade amusetter, och

måste invänta belägringsartilleriet, hvilket transporterades sjö-

vägen, innan han kunde företaga någon belägring.

Men denna belägring uteblef. Engelska ministern i Kö-

penhamn, Elliot, till följe af sina instruktioner att tillbjuda

sitt hofs bemedling till fredens återställande, begaf sig till

konungen i Carlstad och derifrån till Götheborg, dit han

ankom efter upfordrandet. Som konungen antog bemedlings-

anbudet, förfogade han sig till prinsens af Hessen högquarter

och föreslog ett stillestånd. Det förkastades. Underhandlin-

garne blefvo lifliga. Han anvisades att föra dem med danska

ministéren i Köpenhamn, men han påstod, att, som kronprin-

sen befann sig vid arméen, borde hans förklaringar här vara

lika gällande som der. Som nvm likväl icke ville göra något

afseende å dem, vidtog han det ovanliga steg att hota med
en genast utfärdande krigsförklaring af England emot Dan-

mark, om danska arméens fiendtligheter emot Sverige icke

straxt instäldes genom ett afslutande stillestånd. Man be-

gärde att få se hans instruktioner. Han svarade, att det vore
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tillräckligt, att man icke bestridde hans egenskap af befull-

mägtigad engelsk minister vid det danska hofvet för att göra

tillbörligt afseende å hans framställningar. \'id samma tid

ankom äfven till Götheljorg en fredsmedlare från Preusen,

grefve v. Borck[e], med den ståtliga titeln af commissaire gene-

ral de Sa M:te Prussienne jjout la lyacificoiion du Nord.

Prinsen af Hessen, som såg England och Preusen interresera

sig för Sverige och sin vänstra flanque hotad från Dalarne,

måste bequäma sig till eftergifvenhet, underteckna stillestån-

det och åter bereda sig till återtåg. Det krig han börjat

med uträkning äfven å personliga fördelar från Ryssland, i

anseende hvartill de honom gifne löften icke upfyldes, var

icke populairt i Norige. Norrske soldaterne, hvilka också

voro dåligt utrustade för en campagne, så vida prinsen af Hessen

trodde finna alla sina behof till öfverflöd i Götheborg, voro

missnöjde och vände med fägnad hem till sitt land från ett

fälttåg, som icke förskaffat någon ära åt deras vapen eller

något bistånd åt Danmarks bundsförvant, Kyssland.

Nu var Götheborg räddadt. Det återstod att få den vid

Sveaborg bloquerade svenska örlogsflottan välbehållen tillbaka

ifrån Finska viken till Carlscrona, oagtadt den sena årstiden.

En befallning afgick till Hertig Carl, som skulle aflämna be-

fälet öfver arméen i Finland åt generalen grefve Meyerfeldt,

att genast begifva sig om bord på flottan för att begagna

första tjenliga vind att utlöpa. Det borde förmodas, att den

fiendtliga flottan af frugtan för vintern icke kunde vid dess

annalkande fortsätta bloquaden. Denna förmodan besanna-

des. Vid hertigens ankomst om bord var ryska flottan redan

gången att söka skydd i egna hamnar. Mnden blef nordlig,

men med så stark köld, att för någre svenska skepp måste

isen, innom hvilken de lågo fastade, sågas för att öpna väg

för dem. Farten öfver Östersjön var lycklig. Flottan kom
oskadad till Carlscrona, men knapt var den inluj^en i ham-

nen, innan denne blef belagd med is, så att man redan föl-

jande dagen kunde gå öfver den till skeppen. Denna vågade

och med så mycken framgång krönta expedition ansågs som

ett slags underverk. Hertig Carl, som för att bemantla det
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goda förstånd, hvaruti han varit med de finska cheferne under

sin broders motgångar, skyndat sig, sedan aspecterne för ko-

nungen blifvit ljusare, att underrätta honom om de förtroenden,

han emottagit, for straxt efter flottans ankomst till Carlscrona

derifrån till Götheborg, der han träöade konungen på en af bor-

gerskapet anstäld bal. I anseende till livad som förelupit i

Finland, och hvarom konungen icke kunde vara okunnig, blef

han tämligen kallt emottagen och for missnöjd till Stockholm,

der borgerskapet likväl hade för honom tillstält ett prakt-

fullt intåg.

Finska chefernas upförande, deras underhandling med
kejsarinnan, krigets farliga beskafienhet, stora flottans insj^är-

rande, danska inbrottet, frugtan för förlusten af Götheborg,

adelns högljudda missnöje, de i manuscript kringfl3\gande

pasquillerne och smädelserne emot konungen, farhågorne för

följderne af så många sammanstötande olyckor : alt detta hade

försänkt svenska nationen i ett slags domning; med en hemsk

tystnad afbidade hon utvecklingen af så många oväntade och

förvånande upträden; men nu hade genom konungens välta-

lighet Dalallmogen förklarat sig för honom och fattat vapnen

till hans tjenst; genom hans rådighet var Götheborg frälsadt;

det danska lömska anfallet var tillbakavisadt ; stora flottan var

ankommen till Carlscrona, det enda ställe der det var möj-

ligt att vederbörligen utrusta henne till nästa campagne; tvänne

stora magter hade visat deltagande för konungens sak och

ådagalagt, att de icke viUe låta Sverige sjunka eller blifva

ett rof för sina grannar. De sammanpressade sinnena fingo

luft. Allmänna tänkesättet uttryckte sig med kraft till ko-

nungens fördel. Man yttrade ofientligen, hvad man dit intill

ej vågat: den största ovilja emot finska arméens befälhafvare

;

de beskyldes för feghet och förrädiska afsigter. De ofrälse

stånden voro i synnerhet emot dem upretade, äfvensom emot

adeln, hvilken misstänktes att hafva gynnat och kanske till-

stält det så kallade finska uproret. Af en sådan fördelagtig

vändning i opinionen begagnade sig konungen till att från

Götheborg utfärda en kallelse till rikets ständer att samlas i

Stockholm i början af följande året 1789, och sjelf begaf han
Ehrenstränis anteckningar. 12



168 17 89 ÅKS RIKSDAG ÖPPXAS

sig dit vid jultiden. Hufviidstadens borgerskap hade gjort

de största anstalter till hans emottagande ; hela staden var

pragtfullt illuminerad, en mängd transparenter anbringade

i fönstern, en äreport upbygd framför slottet; vid tullporten

blefvo hästarne spände från hans vagn, och den emot hans

vilja under ouphörliga hurrarop dragen af borgare ända till

äreporten, der han steg ut och med hatten i hand emottog

den honneur, som gjordes af borgarevakten vid slottet. Under

garnisonens frånvaro förrättade l^orgerskapet den militairiska

tjenstgöringen i staden. Hans intåg liknade en triumf; en-

thousiasmen för hans person var obeskriflig, och han kunde

icke annat än af den finna sig tröstad öfver de smärtosamma

bekymmer, som kort tid förut i så ömnigt mått uppfylt

hans själ.

Jag var under konungens resa till Dalarne och derifrån

till Götheborg quar i Stockholm tillika med de fläste af

mina kamrater i presidentscontoiret samt såg honom icke

förr än vid hans återkomst till hufvudstaden. Han var nu

blefven så stark, att han kunde beordra grefve Meyerfeldt att låta

de finska indelta regementerne hemtåga till sina rotar under

förevändning att lämna dem nödig hvila efter campagnens

mödor. Genom efterlef\'ande af denna befallning blefvo rege-

mentemas chefer skilde från soldaterne, och sedan alla dessa

chefer återkommit till sina boställen eller vanhga hemAdst,

kunde de utan någon svårighet arresteras för att till Stock-

holm öfverföras, der deras förhållande skulle af generalkiigs-

rätten undersökas och dömas.

Imellertid -hade den märkvärdiga 1789 års riksdag öp-

nats, vid h^ilken jag fick fullmagt att sitta för famillen Carl-

skjöld. ]Min äldre bror ^ satt för vår famille. Detta riksmöte

var ett af de stormigaste, som Sveriges häfder hafva att l>e-

skrifva. Det var en tummelplats för de våldsammaste passio-

ner, och ett oklokt förfarande å ridderskapets och adelns sida

beredde dem ett nederlag för detta stånd samt en opåräk-

nad öfvervigt för konungamagten. De hetaste hufvuden af

adeln kommo till denna riksdag med föresats att väcka fråga

om krigets laghghet, att försvara finska chefernas åtgärder,

' Nils Fredrik, då kapten. Vtg. anm.
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att utverka för dem förklarande af ständernas bifall och tack-

samhet samt bestraffning af författarena till vissa tiyckta skrif-

ter, uti hvilka dessa chefer ])lifvit hårdt angripne. I öfver-

läggningar emellan oppositionspartiets ledare om den marche,

som borde följas, ogillade riksrådet grefve axel v. Fersen de

fattade föresatserne, af hvilkas verkstälhghet han befarade

olyckliga följder för ståndet i anseende till den anhänglighet,

de tre lägre stånden nu visade för konungen; men den mo-

deration, hvartill han rådde, ansågs af de öfrige som ett bevis

att han låtit vinna sig af hofvet. Denna misstanke retade

den gamle mannen, som nu af sin ålder lät sig hänföras till

vrede och yttrade, att, sedan man icke velat låta sig hejdas

af hans varningar, ville han för att öfvertyga derom, att han

icke handlade oredligt, följa den stråt, de för sig utstakat,

ehuru han väl föresåg den afgrund, till hvilken den skulle föra.

Konungen, som altför väl kände den bitterhet, som herr-

skade emot honom innom riddarehuset, var interresserad der-

uti, att den skulle på det mast oförsigtiga sätt utbryta. Till

befordrande af ett sådant utbrott nämde han till landtmar-

skalk rikets herre, grefve Levenhaupt, en beskedlig man, men

utan minne, utan förstånd och fullkomligt oskicklig att fatta

vigten af det kall, som honom anförtroddes, eller att med ur-

skillning sköta det. Lagman af Nordin, en man med hufvud,

tillgifven konungen, hatad af adeln, som nyligen sett honom

uptagas i sitt stånd, fick updrag att vara den gamle landt-

marskalkens förare samt att förestå värdskapet vid hans taÖel.

Af denna tillställning borde adeln vänta sig obehagliga resul-

tater. hvilka endast genom en hög grad af försigtighet kunde

aflägsnas. Men denna försigtighet saknades aldeles. De häf-

tigaste motioner gjordes; dictamina af en stor stylistisk för-

tjenst, men af en emot konungamagten hätsk anda uplästes.

Ehuru de tre stånden redan l:)etygat konungen deras tack-

samhet för dess omsorger om rikets ära och väl, fortfor man

på riddarehuset att tala till försvar för händelserne i Finland,

och upskjöt upsåtligen att välja ledamöter till det hemliga ut-

skott konungen begärt, ehuru deras medständer sk5'ndat

sig att förrätta detta val hvart i sitt stånd. Landtmarskalken,
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som en gång för alla fått sig föreskrifvet att icke göra pro-

position till något beslut, som kunde förnärma konungens

rättigheter, vägrade i tid och otid att göra en sådan. Detta

vägrande upbragte sinnena. Vid ett dyhkt tillfälle, då jag,

som i anseende till min sysslosättning i presidentscontoiret

och äfven i anseende till min böjelse sällan be\d6tade stån-

dets bullersamma plena, råkade att vara närvarande, gick

detta upretande visserligen för långt och utöfver gränsorne

af fog och tilbörlig anständighet. ^lan rusade från sina bän-

kar emot det bord, bakom h\dlket landtmarskalken satt, man

skrek och tilltalade honom med hårda ord, man utsräckte

händerne knutne emot honom, och gjorde ett förfärhgt ovä-

sende. Sjelfve riksrådet v. Fersen förifrades; baron Carl de

Geers häftighet var drifven till det yttersta. Denna scéne

var obehaghg, men konungen drog fördel deraf, likväl på

ett sätt som icke kan ursägtas af annat än hans dåvarande

belägenhet, hvilken tvingade honom emot hans caractere att

icke vara granlaga i medlen till \innande af sina ändamål,

och äfven förmådde honom att hämta råd af personer, hvilka

hyste ett fiendthgt sinnelag emot rikets första stånd.

Det sätt, som vidtogs, bereddes i hemlighet och var mig

aldeles obekant. Någre dagar efter liemälte upträde, då jag

åter var på riddarehuset och kom i samtal med lagman af

Nordin, beklagade han sig deröfver, att jag ännu icke emot-

tagit landtmarskalkens bjudningar till middagsmåltid, hvar-

före jag ursägtade mig så godt jag kunde. Då han tillade,

att landtmarskalken förundrat sig öfver mitt uteblifvande, fann

jag, att han diktade, ty hvarken var jag, eller ville jag blifva

känd af denne landtmarskalk, som dessutom icke mindes hvar-

ken i)ersoner eller deras namn; men som Nordin med den

störstil enträgenhet bad mig att, åtminstone den dagen, komma
till middagen, kunde jag ej undvika att dertili gifva mitt löfte;

likväl, då jag efter sessionens slut kom ner på riddarehus-

torget, der jag trätFade en gammal ungdomsvän, som hörde

till oppositionspartiet, ångrade jag det gifna löftet, föreslog

honom för att få en orsak till dess brytande att äta middag

hos mig, hvilket förslag han antog. Jag bad således min
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bror, som jämte liaron Palmstjema äfven voro bjudne till

landtmarskalkens bord, att säga till lagman af Nordin, att,

då jag lofvade honom att komma till middagen, hade jag för-

gätit, att jag sjelf \»judit en gäst till mig, hvarom jag blifvit

erinrad på torget. Härigenom undgick jag en snara, som var

utlagd för alla dem, hvilka emottagit den fatala bjudningen.

Om aftonen samma dag fick jag veta på klubben i grefve

Pehrs hus af dem, som bevistat denna måltid, och deribland

af min bror, att de blifvit öfvertalade att såsom vittnen under-

teckna och bestyrka en redan färdig skrift, som för dem up-

lästes, innehållande berättelse om ofvannämde bullersamma

scene på riddarehuset, utan att de visste hvilket bruk skulle

göras af detta document. Jag förmodade genast, att detta för-

hastade steg, när det blefve bekant, skulle föranleda till stor-

miga upträden innom ståndet och till stora obehagligheter för

underskrifvarena. Skriften var uphämtad på klubben i af-

sigt att på den samla flera namn. Den visades mig. Jag

fann, att den omständliga berättelsen var i det närmaste enlig

med sanna förhållandet, samt att den mening till slut, under

hvilken de liestyrkande tecknat sina namn, icke best,yrkte lie-

rättelsen i hela sitt omfång, utan l)lott till de delar derutaf,

som hvar och en af dem sett, och med säkerhet kunde sig

påminna ; men jag fann också, att det var oskickhgt, otillbör-

ligt och i högsta grad motbjudande, att ett stånds minorité

upträdde emot majoriteten såsom anklagande för begångne

oordningar, samt att ett sådant beteende skulle naturhgtvis

på det högsta upreta ståndets pluralité. Man framlade skrif-

ten för mig till mitt namns undertecknande, o[ch] sedan jag

läst den, lade jag den åter på liordet och sade till lagman

af Nordin, att det förundrade mig att å den sakna hans egit

namn, och att jag ville upskjuta att skrifva mitt, till dess

han sjelf, grefve Munch, baron Ruuth och flere af samma

cathegorie hade skrifvit sina. Jag förmodar, att man var illa

tillfreds med mitt vägrande.
*

' I G. J. Adlerbeths historiska anteckningar I ss. 199—206 är landt-

marskalkens klagoskrift meddelad såsom bilaga, och här finnes äfven

A. Ehrenströms namn bland undertecknarenas; men då det i riksar



172 rPTRÄDET PÅ RIKSSALEN D. 17" FEBRUARI

Kort derefter sammankallades ständerne till det märk-

värdiga plenum plenonim på rikssalen den 17 febr. Här
uplästes landtmarskalkens klagoskrift öfver det behandlande

honom vederfarits på riddarehuset, och hvaraf sanningen skulle

bevisas genom det bilagde vittnesbördet, underskrifvet af så

många utaf husets medlemmar. Iljland dessa befanns också

major Sandels, på den tiden en mindre aktad man, m^n som

sedermera utmärkte sig i 1808 års krig emot Ryssland, blef

baron, grefve, general, seraphimerriddare, landtmarskalk, riks-

ståthåUare i Norige, m. m. Subscribentemas antal hade till

blygd för de[ml, som först tecknat sina namn, blifvit ökadt med
namnen af åtskillige riddersmän, hvilka voro utan alt värde

innom deras eget stånd, likasom i allmänheten. Efter ett

ganska strängt tal af konungen från thronen, och sedan dessa

documenter blifvit upläste, befalte konungen adeln att hos

landtmarskalken afbedja sitt otillbörliga förhållande och nämde
dervid grefve v. Fersen, baron de Geer m. fl., hvilka det i

synnerhet ålades att göra denna afl)ön. Han visste ganska

väl, att denna befallning icke skulle åtlydas, men deremot

åtlyddes förunderligt nog utan protest en annan mera hård,

nämligen att ridderskapet och adeln skulle begifva sig ifrån

rikssalen till riddarehuset, fastän deras medständer fingo till-

sägelse att stanna quar för att, sedan adeln lämnat salen,

emottaga konungens tacksägelse för deras honom visade till-

gifvenhet och medljorgerhga tänkesätt. ^led hjertan lågande

af harm återkom adeln till sitt samlingsrum. Der utbrast

deras vrede i häftiga tal. Grefve v. Fersen, upstigen på sin

bänk, der hans starka sinnesrörelse gjorde honom så skälf-

vande, att han måste understödjas af tvänne honom närmast

sittande grefvar, förifrade sig till den grad, att sedan han på

närvarande ställning tillämpat skriftens ord: t)Fader, förlåt dem,

ty de veta icke livad de cjöraT) ; utbrast han sluthgen: ».S'å sant

Gud le/ver! Rvad so'm nu skett hvarken kan eller skall

någonsin förglömmas.^ Det beslut, som väl kunde föreses,

kivet befintliga, äfven af Tham: K. Gustaf III och rikets ständer vid

1789 års riksdag s. 132, omnämnda officiella dublettexemplaret af klago-

skriften ej upptager A. Ehrenströms namn, torde dennes framställning

få anses riktig. Utg. anm.
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vidtogs, att ingen afbön skulle göras. Man ansåg med skäl,

att det var landtmarskalken, som vore förbunden att hos stån-

det afbedja sitt uppförande, men han hade så litet begrepp

om beskaflfenheten af den åtgärd, hvartill han låtit bruka sig,

att han samma afton i sjuglasvagnen for på visite till grefve

v. Fersen, som befalt sin portvakt att aldrig insläppa, honom.

Derifrån for han på ett annat ställe, der han yttrade sin för-

undran deröfver att icke hafva blifvit emottagen hos riksrå-

det v. Fersen, ehuru han sett borggården vara full af epui-

pager och rummen eclairerade. Ingen annan delade hans

förundran.

Jag erinrar mig härvid en anecdote om denne man, som

daterar sig just från dessa dagar. Han hade för längre tid

sedan varit bekant med statssecreteraren Schröderheims svär-

far, öfverdirecteuren vid tullverket Stapelmohr, som redan

många år varit död. Xu träffade han statssecret:n på slottet,

klappade honom på magen och l^eklagade, att hans tid hit-

intill varit så upptagen, att han icke hunnit besöka sin gamle

gode vän Stapelmohr; men tillade han: »Endera dagen skall

jag slita mig lös och fara till honom», »/a. Gud gifve)), sva-

rade Schröderheim, ^att Hans Excellence ville hålla ord .hy

Adeln, ofanthgen upretad emot de af den så kallade

undcrsh-ifvarena, skonade dem icke i sina omdömen. Pas-

quiller kringlupo, uti hvilka de illa behandlades och deras

moraliska caractere angreps. Flere slägtingar till dem ville

icke mera med dem pläga något umgänge. Atskillige af desse

underskrifvare, ångrande deras förhastande eller upskrämde

af de emot dem gjorda hotelser, förklarade på riddarehuset,

att de blifvit förledde och anhöllo att få sina tecknade namn

utstrukne. Sådane förklaringar emottogos med bifallsrop.

Animositeten innom adeln emot konungen ökades med hvarje

dag och sträckte sig till alla dem, hvilka misstänktes att,

mer eller mindre, höra till konungens parti. Gamla vänskaps-

relationer afbrötos. Split och tvedrägt söndrade famillerne.

De adliga fruntimmerne voro i s^-nnerhet hätska. Konungen

kallade dem det femte ståndet, och sade, att detta stånd gaf

honom mera bekymmer än de andra fyra.
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Af dessa voro de tre ofrälse stånden af ovilja emot ar-

méen i Finland samt af afmid emot adeln, som konungen,

under hela sin regering mast gynnat, och åt h^-ilken han

velat förbehålla rikets förnämsta och mast lönande embeten,

de ecklesiastique icke undantagne, med en stor pluralité ko-

nungen tillgifne. De ingingo i alla hans propositioner. Men

adeln, som hvarken ville eller kunde göra något steg till för-

soning med sin landtmarskalk och således saknade ordförande,

samlades icke mera på riddarehuset, och följaktligen felades

en röst i ständernas beslut. Nu hade riddareskapet och adeln

vid den föregående riksdagen 1786 genomdrifvit det stad-

gande, att trenne stånds beslut gjorde lag utom i bevillnings-

frågor. Detta stadgande vändes nu emot adeln sjelf. De trenne

ofrälse stånden öfverenskommo att genom en stor deputation an-

hålla hos konungen att i anseende till rikets fara genom det

förevarande kriget återförsätta den nu afbrutne riksdagen i acti-

vité och öfverlemnade honom full magt, att dertill vidtaga de

mått och steg, som han för ändamålet funne vara mast tjenliga.

Detta var signalen till den arrestering, som verkstäldes på de

förnämsta af riddarehusets ledamöter, riksrådet grefve v. Fersen,

generalen grefve Horn, baron Carl de Geer, baron Stjerneld,

m. fl., hvilka alla på ljusa dagen affördes till Fredricshof,

hvarest rum voro för dem i beredskap, och der de blefvo med

all anständighet bemötte. Meul)lerne voro tagne från kongl.

husgerådskammaren, och maten tillagades af kongl. kockar.

De saknade ingenting utom friheten, men denna förlust kunde

af ingenting ersättas.

Den, som med största lugn fördrog denna förlust, var

riksrådet grefve v. Fersen. Han hade föresett, att sinnenas

dåvarande våldsamma brytning oundvikligen skulle föranleda

till en revolution, och han var icke illa belåten dermed att

genom beröfvandet af sin frihet hafva undsluppit nödvändig-

heten att verka för eller emot densamma och således icke i

något fall blifva l:)elastad med ansvarighet. Frugtande, att

hans i tjenst varande liegge söner, hvaraf den äldre grefve

Axel var i Frankriket, och den yngre Fabian i Finland med

gardiet, skulle af missnöje öfver faderns arrestering taga afsked,



HERTTG KARLS DUBBELHET 175

tillskref han dem genast öpna l)ref, hvaruti han, virl sin fader-

liga onåd, förl>jöd dem att lemna tjensten, försäkrande dem,

att han hade en nådig konung, som icke af personlig ovilja

emot honom, ntan af politiska skäl, hvilka han borde respee-

tera, för en kort tid heröfvat honom hans frihet, samt att

han i sin närvarande l^elägenhet l)lef med all aktning och

granlagenhet liehandlad. Han hade begärt att få hämta sin

mat från eget kök, hvilket genast beviljades.

Konungens l)ägge In-öder, hertigarne, voro missnöjde. Den

yngre, hertig Fredric Adolph af Östergötland, omgifven af per-

soner, hvilka ansågos äga inskränkt förstånd, och hvars natur-

liga lynne icke kunde förskaffa honom någon betydlig infly-

telse i staten, lämnades af konungen obemärkt, men deremot

fastade han mera upmärksamhet vid den äldre brodern hertig

Carls åtgärder. Hans förda befäl i sjöslaget vid Högland

och ö)fver arméen i Finland hade förskaffat honom ett visst

anseende. Oppositionens hufvudmän groupperade sig omkring

honom; han beviljade dem nattliga sammankomster hos sig;

med Ijeredvillighet, deltagande och låfall åhörde han uttrycken

af deras förbittring. De räknade med fullkomlig trygghet på

honom. Konungen kände ganska väl detta förhållande, men
han låtsade vara i okunnighet derom. Omsider, då den nämde

arresteringen af riddarehusets ledande medlemmar var beslu-

ten, gaf han hertigen förtroende af detta beslut, sade, att samma

dag den verkstäldes skulle hertigen utnämnas till öfverbefäl-

hafvare i Stockholm, hvilket ock skedde, samt lofvadé att

förmå ständerne, att, innan de åtskildes, förära honom en gåfva

af 50,000 riksdaler. Ifrån denna stund voro alla hans till

oppositionen gifne löften glömde och hans intima förbindel-

ser med den aflirutne ; men också var hans credit inom detta

parti totalt förlorad. Gamle generalen baron Wrede sade på
'

riddarehuset, så att fiere personer hörde det, med sin finska

accent: »Den falske hertigen har dragit tungan ur halsen på

»oss». Till att än mera compromettera honom i oppositio-

nens och publiquens ögon hade konungen så tillstält, att

en afton, då opera gafs med fullt hus, och konungen befann

sig i sin stora loge, hertigen, åtföljd af sina adjutanter, alla
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med släpande sablar, och han sjelf, utstyrd med stora mou-

stacher, inträdde i den kongl. logen och aflade sin rapport

om det fortfarande lugnet i staden, hvarefter honom erbjöds

en stol bredvid konungens. Bittra anmärkningar gjordes då

öfver den likgiltighet, hvarmed han betragtade de personers

öde, hvilka satt sitt förtroende till honom, och utaf hvilka

någre nu voro arresterade på Fredricshof, och andre redan

voro arresterade i Finland.

För att åter sätta ärenderne i gång på riddarehuset till-

förordnades en vice landtmarskalk. Dertill utnämdes en öf-

verste vid amiralitetet, Lilljehorn. Detta val var en ny hu-

miliation för ståndet, ty ehuru det icke kunde bestridas, att

denne man ägde talanger, skicklighet och ett mod, som trot-

sade alt, till och med föragtet, hade han dock ett ganska

dåligt rygte och var känd som utomordentligt egennyttig, pro-

cessmakare och försedd med ett elakt hjerta. Innom adeln

var han synnerligen hatad. Icke dess mindre lyckades han

det första plenum, han som vice landtmarskalk sammankallade,

hvilket var en eftermiddag, att genom ett lyckligt infall vid

sammankomstens slut tillvinna sig ett allmänt bifallsrop, som,

fastän mera egnadt åt infallet än åt personen, likväl kunde

betragtas som en oförmodad framgång för honom.

Ständerne samlades åter på rikssalen, der, efter ett af

konungen hållet tal, säkerhetsacten uplästes. Härvid föreföll

en scéne, som på olika sätt frapperade alla närvarande. De

bägge hertigarne, konungens bröder, voro med kronor och

mantlar tillstädes på rikssalen; sedan säkerhetsacten var up-

läst, upsteg hertig Carl från sin stol och efter att hafva gjort

en djup bugning för sin på thronen sittande broder framdrog

ett papper ur bröstfickan och började läsa. Förvåningen hos

hertig Fredric öfver detta steg, hvarom han icke hade den

ringaste kännedom, var obeskriflig; innom adeln hoppades

man få höra en af förste jDrinsen af blodet görande protest

emot den föreslagne tillökningen i konungens magt; innom

de ofrälse stånden syntes man i en bekymrande ovisshet om
ändamålet med denna skrift; den börjades med beröm öfver

de af ridderskapet och adeln, som sedan krigets utbrott tjenat



FÖRENINGS- OCH SÄKERHETSAKTEN 177

under hertigens befäl till sjöss och lands, och dem lemnades

det vittnesbörd, att de bibehållit äran af det namn, de ärft

af sina förfäder, och upfört sig med ett prisvärdt manna-

mod ; men den slöts med ingenting mindre än ett tillstyr-

kande för ständerne att antaga säkerhetsacten såsom en rikets

grundlag. Det är lätt att föreställa sig den uti första stån-

det häröfver upväc] te indignation. Tre år efter denna till-

dragelse fick jag veva af generalen l^aron Taube, att det var

kammarherren Imron Reuterholm, som vid detta tillfälle nytt-

jades till hemlig underhandlare emellan konungen och herti-

gen i detta ärende, och att han sent på nätterne, då han altid

garderobesvägen blef inlåten till konungen, skickades emellan

desse bägge bröder med conceptet till det i fråga varande

talet, hvilket utan tvifvel undergick flere correctioner.

Sedan hertigen upläst sitt tillstyrkande, gjorde konungen

propositionen om actens antagande. De tre ofrälse stånden,

förut beredde, antog[o] den med acclamation; men adeln ådaga-

lade icke samma beredvillighet. Den förbehöll sig utöfvande

af sin pröfningsrätt, blef bullrande och lät höra ibland några

få: ja, en stor mängd af starka: nej, till den kongl. propo-

sitionen. Då upsteg cantzli-rådet Adlerbeth och från den

läktare, der han satt, anhöll hos konungen att få tala, hvilket

beviljades. Med ett mod, som hedrade hans caractere och

tänkesätt, besvor han konungen vid sitt kända ädelmod att

icke på ett constitutionsvidrigt sätt vilja tvinga adeln att

här yttra sig öfver ett så vigtigt ärende, utan tillåta detta

stånd att likmätigt riddarehusordningen på sin kammare

derom öfverlägga. »Jag har», sade han »att tacka Eders Maj:t

y>föY de största välgerningar ; min enskilda tacksamhet för dem

»känner inga gränser; men jag skulle vara ovärdig den nåd

»Eders ]\Iaj:t l^evisat mig, och det rum, jag innehar på riddare-

shuset, om jag icke i den bön och framställning, jag nu, för-

slitande mig på Eders Maj:ts mildhet, vågat göra, skulle iagt-

»taga hvad mitt samvete och min öfvertygelse mig föreskrif-

»ver.» Ehuru konungen i början syntes öfverraskad af Adler-

beths tal, erkände han dock rättvisan af den gjorda begäran

och fordrade icke mera något slutligt vttrande af adeln uti
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plenum plenoriim på rikssalen, utan anmanade den att på

vanligt sätt uti riddarehusets plenum derom öfverlägga.

Följande vackra anecdote bör icke gå för efterverlden för-

lorad. Straxt efter sessionens slut på rikssalen begaf sig cantzli-

rådet Adlerbeth upp till konungen och begärde företräde.

Han fick genast komma in och fann konungen ännu be-

klädd med den kongl. manteln, men kronan var aftagen och

lagd på bordet. Med en uprörd känsla förnyade han sina

försäkringar, att inga enskilda afsigter, eller någon bevekelse-

grund, hämtad från anhänglighet till något parti, än mindre

någon brottslig otacksamhet emot konungen förmått honom
till det andragande han gjort på rikssalen, utan att det en-

dast var en följd af hans innerliga öfvertygelse, hvarvid han

böjde sig likasom för att omfamna konungens knän; men
Hans Maj:t hindrade denna rörelse, tog honom hjertligt i famn,

k3'sste honom i pannan och sade: »En så öppen och redlig

»opposition som Adlerbeths, kan aldrig misshaga mig; tvärt-

»om högaktar jag den och skulle anse mig lycklig, om jag icke

»hade att strida emot någon annan; men den, emot hvilken

»jag har att kämpa, är af en helt annan art och tvingar mig

»till steg, som icke öfverensstämma med min böjelse.»
'

Efter säkerhetsactens antagande, som jämte det den be-

viljade de ofrälse stånden stora fördelar, lämnade konungen

rättighet att Ijörja krig och sluta fred utan ständernas med-

verkan, återstod till afgörande den vigtiga frågan om l^evill-

ningen, hvarförutom kriget icke kunde utföras. Ehuru stor

den fordrade bevillningen var, samtycktes den dock af de

ofrälse stånden. Men adeln visade sig deremot oböjUg och

ådrog sig hos nationen den misstanke att genom de svårig-

heter, som upkastades, vilja draga ut på tiden, till dess fiendt-

liga flottan skulle hinna utlöpa innan ^ den svenska, och såle-

des besttmma nästa campagne till fördel för Ryssland och

till skada för Sverige. I dessa omständigheter fiittade konun-

gen det oförmodade beslut att i egen person ])egifva sig till

' Denna berättelse är ungefär öfverensstämmande med Adlerbeths

egen framställning af händelsen. Jmf. Adlerbeth a. st. I s. 114.

Utg. anm.
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ridderskapet och adelns samlingsrum för att sjelf leda öfver-

läggningarne och Ijrmga dem till ett önskadt resultat. Utan

att hafva den ringaste kännedom om en sådan afsigt gick

jag samma morgon ner till riddarehuset, åtföljd af en vän,

som besökt mig i mina rum. Vi Ijlefvo icke litet surprene-

rade att finna riddarehustorget upfvldt af skrålande gesäller

och klandrade emellan oss policen, som icke afstyrde ett så-

dant ofog; men det blef sedermera bekant, att denna tillställ-

ning skett just genom poHcens åtgärd. Policemästaren Liljen-

sparre, söm aftonen förut fått förtroende af konungens till-

ämnade besök på riddarehuset, hade i anseende till den starka

jäsningen innom adeln frugtat för konungens och äfven

för sitt eget lif. Till den ändan hade han om natten föran-

staltat om denna samling och emot morgonen, såsom det be-

rättades, l:)eredt sig sjelf till döden genom anammande af

Herrans ^iattvard. Åtskillige af adeln hade innan de gingo

upp på riddarehuset erhållit underrättelse om pöbelns rörel-

ser och förmodat att afsigten dermed kunde vara att anfalla

huset, hvarföre de försett sig med vapen till försvar. Då jag

ankom, gick jag upp på läktaren för att tala med någon, och

under detta samtal blef jag varse grefve Claes Horn, som, blek

och andtruten, kom in i salen och skyndade sig fram till

herreclassen, der han syntes meddela en vigtig tidning, hvil-

ken ögonblickligen väckte bestörtning; men i det samma såg

jag vice landtmarskalken hastigt upspringa från sin stol, rycka

af sig räfskinspäisen, hvilken han slungade öfver skranket in

på grefvebänkarne, fatta landtmarskalksstafven och med blot-

tadt hufvud ställa sig vid ena ändan af Inordet ; i samma ögna-

blick syntes också konungen, som med lätta steg passerat

den stora gången, inträdande innom balustraden, åtföljd en-

dast af vakthafvande öfverstekammarjunkaren, af capitaine-

lieutenanten grefve Adam Levenhaupt, samt två kammarjun-

kare, hvilka sistnämde stadnade vid ändan af stora gången.

Konungen emottog landtmarskalksstafven och sade, att han

icke infann sig på riddarhuset i egenskap af rikets konung,

utan endast som den förste svenske adelsmannen för att, (pe-

kande i detsamma på wasa-vapnet öfver landtmarskalksstolen)
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intaga sitt säte under sina förfäders sköldemärke för att leda

ridderskapets ocli adelns öh'erläggningar, uplysa om rikets

tillstånd och behof samt till att befordra ett för dess väl,

säkerhet och bestånd lika nödigt resnltat. Han utredde då

de motiver, hvilka borde förmå ståndet, äfven för dess eget

bästa, till att följa det efterdöme, dess medständer gif\it, gjorde

upmärksam på det ansvar adeln ådrog sig, om den genom ett

fortsatt vägrande blottstälde rikets försvar; att kriget nu vore

börjadt och måste fullföljas till vinnande af en med rikets

heder öfverensstämmande fred ; att tiden icke vore "tjenhg till

undersökning om krigets orsaker ; att i sådane omständigheter

som de närvarande alla partistrider borde gifva vika för kär-

leken till fäderneslandet, o. s. v. Men alla dessa med lugn,

sinnesledighet och värdighet samt med uttryck af välvilja och

förtroende anförde skäl förfelade i början den åsyftade ver-

kan; man ropade med stor pluralité: nej, nej. Häruti in-

blandade sig väl en myckenhet ja; men de ropades af per-

soner utan förmögenhet, som bevillningen icke på något sätt

dral)l>ade. Konungen tröttades icke af denna motspänstig-

het, utan fortfor att upplysa, öfvertala och varna. Omsider

började jäsningen att lägga sig. På läktaren, der jag förblef

sittande, hade tvänne rika personer, hofmarskalken baron v.

Diiben och ceremoniemästaren Wachschlager placerat sig. De

hade låtit höra sina 7iej ; ändtligen hörde jag den senare säga

till den förre: »Hvad är det värdt att längre envisas? Vi måste

»ju ändock betala. Det är bättre, att vi göra det, än att tyng-

»den faller på våra l:)arn. Dessutom lilifva vi ju uppätne af

»de ofrälse stånden, om vi längre fortsätta vårt vägrande».

Dessa skäl verkade på baron v. Diiben, och bägge låto höra

sina ja. Men adeln förbehöll sig ett ett vilkor, nämligen att

viss tid för bevillningen skulle bestämmas i stället för de

svåra orden: till nästa riksdag, som den kongl. propositio-

nen innehöll. ' Konungen svarade, att han icke kunde sam-

' Denna framställDing öfverensstämmer ej fullt med det verk-

liga förloppet. Frågan gälde fråu början, antingen bevillningen skulle

åtagas till nästa riksdag eller på viss tid. Till det senare var adeln

redan förut beredd. Jmf. Tbam a. st. s. 492 o. f. Ufg. anm.
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tycka till denna förändring, emedan utsättandet af viss tid

skulle gifva fienden andledning at med kännedom af den

derefter anlägga sina intriguer till upväckande af ny oro, hvar-

före också de andre stånden redan fcJrbundit sig att utgöra

be\allningen till nästa riksdag.

Derefter gjorde adeln, genom baron Carl Adam Wacht-

meister, ännu ett beting, nämligen att dess på Fredrics-

hof fångne ledamöter måtte, om ridderskapet och adeln åtog

sig bevillningen, försättas i frihet. Konungen sade: »att

»denna sak, som rörde enskilde personer, icke kunde sam-

»manblandas med den, som angick rikets räddning och

»välfärd; att han icke ville, att deras befrielse skulle bero

Daf något tvång, utan endast af hans fria vilja; att han

»borde vara nog känd för att ej misstänkas att af hat och

»hämdlystnad hafva beröfvat dem deras frihet; att de endast

»genom omständigheternas l^eskafienhet, för en kort tid och

»för deras eget bästa kommit i saknad af den» o. s. v. Under

det detta ämne om arresteringarne förehades, blandade sig

rikets herre, grefve Brahes svåger, grefve Clas Levenhaupt, der-

uti och yttrade: »att hans svåger äfven varit arresterad.»

Konungen frågade med en ton af förundran: »grefve Brahe

arresterad?» — »Ja», svarade grefven, och pekade på den bakom

konungens stol stående capitaine lieutenanten ; »Eders ]\laj:t

»öfverlämnade honom i grefve Adam Levenhaupts händer».

»Förlåt mig, Min Grefve», sade konungen, »jag öfverlämnade

»honom i mycket vackrare händer än grefve Levenhaupts.»

Som det nu var allmänt l^ekant, att konungen den dag ar-

resteringarne skedde skickat grefve Adam Levenhaupt till den

vackra grefvinnan Brahe, född Koskull, med en billet, hvar-

uti han förklarade, att hennes man genom sitt beteende vid

riksdagen väl förtjent att dela det öde, som flere andra af

riddar[h]usets medlemmar sig ådragit, men då konungen icke

kunde förgäta, att grefvens far förlorat sitt hufvud för sin

tillgifvenhet emot konungens far, åtnöjde han sig med att

ålägga grefven att tills vidare förblifva innom sitt hus och

anförtrodde honom således i hans frus händer samt stälde

honom under hennes värd; så väckte denna jämförelse emel-
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lan grefvinnan Brahes vackra och grefve Levenhaiipts händer

ett alhnänt skratt; och när en stor folksamhng brmgas till

skratt, så är det nästan detsamma som det återkommande

lugnet på ett stormigt haf. Också röjdes genast mindre mot-

stånd vid den derefter formhgen gjorde propositionen om be-

villningens åtagande och fortfarande till nästa riksdag. Visst

hördes ännu många nej samt rop på votering; men deremot

hade antalet af ja betydligen ökat sig, och konungen begag-

nade sig deraf för att anse propositionen som bifallen, ehuru

den icke var det i laga form. Men ställningen var olyckligt-

vis sådan, att riksdagen omöjligen kunde slutas, utan att till-

flygt skulle tagas till magtspråk. Konungen lämnade rid-

darehussalen med alla tecken af tillfredsställelse och med sin

vanliga vänlighet. Riksdagen slöts kort derefter.

Man må betragta detta konungens steg under hvilken

synpunkt som hälst. Det kan dock icke nekas, att det fordra-

des mod och beslutsamhet att begifva sig nästan ensam ner

till riddarehuset, som till stor del bestod af personer ända

till ytterlighet emot honom uj^pbragte, och der han borde för-

moda, att han kunde befinna sig omgifven af faror.

Under hela den tid som denna riksdag varade, åtnjöt

jag den lyckan, att icke på ininsta sätt vara inblandad i de

anstalter, som vidtogos till beredande af en lycklig utgång

deraf för konungen, och hvilka anstalter jag icke kunde gilla.

Blott en enda gång fick jag ett updrag, som jag med obenä-

genhet emottog, men icke kunde undandraga mig. Jag blef

en afton kallad till en samling på värdshuset Clas på hörnet.

Jag fann der en myckenhet så kallacfe royalister, af hvilka

jag kände ganska få. Rykande punchbålar muntrade de för-

samlades sinnen, och Indlrande skålar druckos för konungen

och baron Armfelt, som var närvarande, och som företrädde

värdskapet. Det var straxt i Ijörjan af riksdagen. Under

mycket stoj i salen gick baron Armfelt med någre förtrogne

in i en kammare. Jag kunde icke förklara för mig anled-

ningen hvarken till sammankomsten, eller till den hemhga

öfverläggningen i kammaren. Sedan denne länge varat, ro-

pades jag in, då mig lämnades några listor skrifne på små
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vikta papperslappar, innehållande namnen på de personer,

som vid det följande dagen skeende electorsvalet man
ville skulle väljas till electorer, så vida man räknade dem

såsom hörande till konungens parti. En af dessa listor

bad man mig tillställa general Hermansson. Fåfängt in-

vände jag, att min respect för denne general afhölle mig

ifrån att vilja leda hans omdöme eller verka på hans öfver-

tygelse; baron Armfelt ansåg denna invändning icke vara

af något värde; han anmodade mig att hälsa generalen från

sig och säga, att, om hans tid tillåtit, skulle han sjelf hafva

besökt honom i detta ärende, men i anseende till sina för-

hinder nu öfverlemnat mig denna commission. Den var svår

att upfvlla. Följande morgon gick jag till generalen, berät-

tade mitt updrag sådant som jag emottagit det, sade att jag

med blygsel upfylde det. Han emottog sedeln, öpnade den,

såg hastigt på namnen och bad mig hälsa baron Armfelt.

Alla de, som tömde bålarne på Clas på hörnet, hade fått hvar

sin vikta electorslista. Oppositionens voro rullade. Vid sjelfva

valet, som skedde med slutna sedlar, syntes ganska få vikta.

De rullade utgjorde en ofantlig pluralité. Således var punchen

på värdshuset föregående dagen brygd och utdrucken för-

gäfves för det åsyftade ändamålet.

Benämningen royalist var den tiden af oppositionspartiet

ansedd nästan som ett skymford. Ehuru jag sällan infann

mig på riddarehuset, undvek alla sällskaper, icke deltog i

några riksdagsintriguer samt vistades mast i mina rum, und-

gick jag dock icke misstankan att i hemlighet höra till de

exalterade royalisterne, för hvilka jag likväl hyste ett djupt

föragt, så vida motiverne för deras tänkesätt voro låga och

orena. Innom mig ogillade jag väl oppositionens grundsatser

och beteende. Jag tyckte mig finna, att detta parti agerade

med oklokhet och öfverilning samt styrdes mera af hat och

hämdgirighet än af uprigtig kärlek till fäderneslandet, hvars

väl det icke varit obenäget att uppoffra, blott det kunnat lyckas

att nedsätta konungaväldet, till hvad det var före 1772 års

revolution. Hvad som gjorde mig mast obenägen för oppo-

sitionen, var dess tämligen tydliga böjelse för Ryssland, af

EhrenstrOmi anteckningar. 13
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hvilken nu fiendtliga magt det räknade på bistånd för sina

planers utförande, äfvensom dess ögonskenliga föresats att ut-

draga så länge med riksdagen, till dess ryska flottorne kunde

hinna utlöpa. Men dessa omdömen behöll jag för mig sjelf

eller meddelade dem blott åt en enda förtrogen ungdomsvän,

hvilken sjelf hörde till oppositionspartiet, men med hvilken

jag, oaktadt olikheten i våra tänkesätt, förblef på det närma-

ste förbunden.

Imedlertid, som jag var tjenstgörande i presidentscontoi-

ret och der iakttog mycken tystnad öfver händelsemas lopp,

blef jag misskänd. Någre af mina kamrater derstädes voro

ifrige anti-royalister, och mitt varsamma beteende gjorde mig

äfven hos dem misstänkt, hvaraf jag en dag, till min stora

förvåning, erhöll ett öfvertygande bevis. Ibland dessa kam-

rater var en vid namn Samuel von Rosenstein, en ung man

med ett förträffligt hjerta, original i sitt väsende, ärlig, upp-

rigtig, ömsinnad, men med ett ganska hett hufvud. Jag hade

fiere dagar saknat honom på embetsrummet utan att fästii

särdeles upmärksamhet dervid ; men då vi en afton skulle

skrifva ad dictaturam, och hans penna således behöfdes för

att befria någon af oss andre för dubbelt arbete, frågade jag

efter honom, och hvarföre han icke var tillstädes. I början

besvarade man icke min fråga, men då jag förnyade den, frå-

gade kongl. secreteraren Linnerhjelm mig tillbaka med en

betydelsefull mine, om jag icke visste, hvarföre Rosenstein

redan länge varit frånvarande, och då jag bedyrade, att jag

var i okunnighet derom, sades med en ton, som utmärkte

tvifvelsmål om min uprigtighet, och som högligen sårade mig:

att han vore utesluten från presidentscontoiret och från den

dermed följande lön, hvaraf han, som fattig, var i stort be-

hof. Orsaken till detta uteslutande sade man sig icke känna,

men jag såg nog, att man förmodade mig känna den. Den

blef mig också ett par dagar derefter bekant. Den unge man-

nen, hänförd af sitt patriotiska nit, hade företagit sig att hvar

afton, då han var ledig från tjenstgöring, begifva sig till op-

positionens klubb på Malmens källare vid Myntgatan och

hade haft den oförsigtighet att der ofta sätta sig vid ett fön-
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ster, hvarifrån han kunde ses af de på gatan förbigående.

Detta blef af policen inberättadt, och fastän det icke är sanno-

hkt, att han förglömt sig till den grad att meddela, hvad han

hade sig bekant om konungens ministeriella correspondence

och underhandlingar med främmande magter, ansågs dock

hans upförande så tadelvärdt, att han, cagtadt sina slägt-

skapsrelationer med riksrådet och generalen Hermansson samt

med cantzlirådet v. Rosenstein, blef skild från sin tjenst.

Det sistnämde cantzlirådet, som altid visat mig obenägna

tänkesätt, lärer också hafva misstänkt mig för delagtighet i

hans slägtings motgång, så vida han inbjöd mig till ett en-

skildt samtal i kronprinsens bibliotheque, hvarvid afsigten syn-

tes vara att förmå mig att verka till förmån för min förre

kamrat. Jag svarade, att ingen mera än jag högaktade hans

goda egenskaper eller beklagade den obetänksamhet, hvarige-

nom han ådragit sig konungens onåd ; att denna obetänksam-

het var mig alldeles obekant äfvensom onåden, då den in-

träffade; att om jag känt den förra, skulle jag icke utan

nedrighet kunnat hafva begagnat denna kännedom till att

bereda en kamrats olycka; att mina förhållanden icke med-

gaf mig hvarken tillfälle eller rättighet att nu arbeta, till hans

fördel, samt att ingen bättre än herr cantzlirådet sjelf, som

var kronprinsens informator och ägde dagligt tillträde till

konungens person, kunde vara sin slägting nyttig. Jag för-

modade, att den hemliga oblida afsigten med detta samtal var

att utröna, om jag ville skryta med en credit att protegera,

som jag hvarken ägde eller ville äga.

Jag har nämt klubbarne vid denna riksdag och bör

säga något om dem. Vid 1786 års riksmöte hade adeln,

såsom redan blifvit anfördt, inrättat en klubb för sitt stånd,

för att upväcka och underhålla en anda af oppsition emot

regeringen. Denna anstalt, som vittnade om tillvarelsen af

ett emot honom verkande aristocratiskt parti, hvilket sökte

att förstärka sig med anhängare, misshagade konungen. Han
skall då hafva sagt: »Adeln må denna gång belasta sig med
»hela ansvaret och blygden af en sådan parti- och corruptions-

»inrättning
;
jag vill icke hvarken gifva eller följa ett sådant
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Defterdöme. Men en annan gång torde jag blifva t^ningen

»att emot detta stånd nyttja samma vapen, som det nu an-

»vänder emot mig». Detta fall af tvång inträffade vid 1789

års riksdag. Oppositionen formerade då genast sin politiska

klubb på Malmens källare, och konungen lät söka personer,

hågade att såsom värdar förestå för hans räkning en sådan

klubb för royalister. Tvänne sådana personer funnos att tillgå,

majoren Möllersvärd från Finland och lagman Stenhoff. Rum
hyrdes dertill i ett hus vid Riddarehustorget, och klubben fick

namn efter den sistnämde lagmannen, som hade ingen akt-

ning i det allmänna att förlora. Jag vet icke med visshet,

om penningar utdelades åt dem, som besökte kluljben, men

det vet jag, att tobakspipor, svagdricka och smörgåsar höllos

dem i öfverflöd tillhanda. En enda gång lät jag öfvertala

mig att med någre andra af mina bekante besöka denna ta-

bagie. Detta besök betog lusten att förnya det. Der voro

flere rum. De yttersta fann jag upfyldt af en mängd skrå-

lande gestalter, militaire och civile personer, många af ett

frånstötande utseende, alla sväfvande i moln af tobaksrök;

det var säkert afskrapet af det stånd, hvartill jag hörde, till

största delen menniskjor utan förmåga att tänka, utan begrepp

om fädernesland, färdige att sälja öfvertygelse och samvete

åt den, som ville gifva dem de största smörgåsarne eller på

annat sätt, fördelagtigast för dem, köpa deras röst. De inre

rummen hade ett anständigare utseende; der såg jag lands-

höfdingar och generalspersoner sysselsatte med kortspel, ^'är-

darne \isade mycken tillfredsställelse öfver min ankomst, för-

undrade sig deröfver, att jag icke förr varit der samt inbjödo

mig att ofta infinna mig i deras samquäm. ]Men den första

\dsiten hade gifvit mig en oöfvervinnerlig osmak för denna

klubbinrättning. Efter en liten stunds vistande derstädes

begaf jag mig derifrån med föresats att aldrig mera åter-

komma. Jag såg med l^edröfvelse den dåliga sammansättnin-

gen af rikets första stånd, hvarigenom det blef både möjligt

och kanske äfven nödvändigt i tider af tvedrägt och söndring

att begagna ett så vanärande corruptionsmedel som det i fråga-

varande. Någon tid derefter flyttades denna klubb till grefve
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Pehrs hus, der den kom i ett mera passande skick. Tobaks-

rökame och smörgåsätarena fingo afskilda rum. De bättre

rummen voro med smak meublerade och rikt eclairerade.

Der samlades alla aftnar de af statens förnämste embetsmän,

som ville ådagalägga, att de icke tillhörde oppositionen. För

att träffa någre af dem besökte jag stundom denna klubb,

men sparsamt.

Vid denna riksdag framlade min förre vän och lands-

man, kongl. secreteraren Nordenskjöld, för svenska allmän-

heten, ett offentligt prof af sin tanke — och författareförmåga,

ett prof som gjorde mig rodnande öfver min förbindelse med

honom. Han började att utgifva ett politiskt blad, benämdt,

om jag rätt minnes : Medborgaren. Stylens platthet i detta

blad kunde icke jämföras med något annat än osmakligheten

af de rojalistiska tänkesätt han utkramade. I stället att,

förmodligen med uträkning å belöning, gagna den sak han

åtagit sig att försvara, gjorde han den löjlig; men antingen

saknade han afnämare till denna dåliga snilleproduct, eller

uteblef den väntade belöningen för hans oförståndiga nit, eller

drefs han af någon annan mig obekant orsak ; till allmänhetens

stora förundran, ändrade han så plötsligen ton och grund-

satser, att de ifrån den ena dagen till den andra förvandlades

från hvitt till svart. Han fortsatte i en nummer det lof-

sjungande, som uppfylt alla de föregående ifrån den första ; men

i följande nummer gick han med ett enda hopp till den mot-

satta ytterligheten och smädade konungen med lika liten gran-

lagenhet, som han förut berömt honom. Detta kunde icke

länge fördragas. Hans vettlösa blad blef indraget. Det var den

enda väg på h\ålken han kunde förvärfva någon uppmärksamhet.

Jag har vid berättelser om 1786 års riksdag, nämt den

föragtliga finska cornetten Tigerstedt. Han hade också instält

sig till 1789 års riksdag, men utspelade der sin eländiga role.

Vid ett plenum plenorum, då adeln samlade sig i kungens

rum för att enligt bruket följa H. M:t till rikssalen, uppkom

han i kungens matsal, klädd i en gammal vargskinspäls och

med galoscher på stöflarne. Detta förundrade alla närvarande.

Vakthafvande kammarjunkaren Möllersvärd ansåg för sin
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skyldighet att förehålla honom denna oskickhghet, men han

blef med skällsord bemött. Utom sig af vrede ville Möller-

svärd träda värjan i denna lymmel, men hindrades deraf att

han befann sig på vakt och i kungens borg. Någre af

oppositionens ledamöter, till hvilket parti Tigerstedt hördQ

förmådde honom dock att lemna salen. Följande morgon,

tidigt uppsökte Möllersvärd honom i sitt qvarter, en kammare

innanför en skräddareverkstad. Han var åtföljd af grefve

Ribbing och en annan officer af gardet. Tigerstedts dörr var

läst. Han låg ännu i sin säng och ville ingalunda öpna

dörren, sedan Möllersvärd och hans följeslagare gifvit sig

tillkänna. Han sade, att han hade ingenting med dem att

beställa, beropade sig på sin riksdagsmannarätt och sin rättighet

till husfred. Möllersvärd förklarade honom för en niding,

och hans secundanter yttrade, att en så feg menniska icke

vore värd den äran att få draga värjan mot en hederhg man,

utan borde bestrafias med käppen. Efter denna scen höll

Tigerstedt sig undan någon tid, men hade likväl den skam-

löshet att sedan infinna sig på riddarhuset. Så snart han

inträdde i salen, upphofs mot honom det rop: »Farväl, cornett

»Tigerstedt, farväl; lycklig resa till Finland! Farväl!» Grefve

Ribbings röst var härvid mest högljudd. Tigerstedt såg nu,

att hans tid var all ; han begaf sig genast bort och afreste

verkligen till Finland, der han några år derefter skall hafva

blifvit strypt i sin säng och, som det sades, af hans egen

hustru, med tillhjelp af en informator i huset.

Straxt efter riksdagens slut blefvo de på Fredrikshof

arresterade ledamöter af adeln frigifne utom baron Stjerneld,

som skickades till Carlstens fästning, och jag vill minnas, att

öfverste Almfelt, en stor och viildig skrikare, också någon

tid qvarhölls å en annan fästning. ' Riksrådet grefve v. Fersen

instälde sig efter vanligheten på konungens lever, utan att

låta förmärka någon rancune i anseende till sin arrest. Då

han efter den första gången kom upp på slottet, stod jag

honom händelsevis helt nära, när dörrarne till konungens

sängkammare upplätos, och han inträdde i rummet. Konungen

' Han hölls fängslad på Varbergs fästning i 3 år; död 1807.

Utg. anm.



CHEFERNA FÖR ANJALAFÖRB. I FÄNGELSE O. LANDSFLYKT 189

kom till den person, som stod till höger om grefven, och

berättade om en dagen förut från Finland ankommen courier,

medförande en egenhändig rapport af general Plåten, hvilken

rapport han icke kunnat läsa, och under denna berättelse

adresserade han ock ordet till grefve v. Fersen, och samtalet

dem emellan var, som skulle Fredrikshof icke hafva existerat.

De i detta slott nu lediga rummen upptogos af de från Fin-

land hitförde chefer och andre personer, hvilkas förhållande

skulle af generalkrigsrätten undersökas och afdömas. Med

en bitter känsla tänkte jag derpå, att ibland dem funnos

den aktningsvärde generalen baron Carl Armfelt samt öfver-

starne baron Hastfehr och Hästesko, hvilka senare visat mig

mycken vänskap och ägde anspråk på min tacksamhet; men

min ställning medgaf icke annat än ett tyst deltagande i

deras olycka. Mina ungdomsvänner, majorerne Klick och

Jan Anders Jägerhorn, hade nödgats söka sin räddning genom

rymning öfver gränsen till Ryssland. Capitaine Glansenstjerna,

hvilken tog med sig en ung cornett v. Essen, samt capitaine

Gustaf Ladau, begagnade samma utväg. Deras förbindelse

med general Sprengtporten skulle således slutligen föra dem

till det vanhedrande missöde att blifva öfverlöpare och att

i sitt fädernesland anses som förrädare. Klick, general Arm-

felts måg, var en man af hufvud och talanger. Det var

skada, att han förlorades för Sverige. I Ryssland hindrades

han af sin böjelse och af sina egenskaper att utmärka sig;

också ingick han icke i rysk tjenst. Jag har hört med

säkerhet berättas, att han, förmodligen af chagrin, emot slutet

ai sin lefnad blifvit begifven på ett omåttligt njutande af

starka drycker, hvarigenom hans dagar blifvit förkortade. En

yngre bror till honom, Magnus Klick, officer vid arméens

flotta, hade förut, af samma orsak, fått en för tidig död.

Säkerhetsakten, antagen af tre stånd, ansågs som för-

bindande äfven för det fjerde samt underskrefs af ståndens

ordförande och talemän. Ständerna åtskildes, och konungen

lagade sig till att öfverresa till arméen i Finland, der krigs-

rätter blifvit förordnade att ransaka öfver de talrika subscri-

benterne af det så kallade Anjalaförbundet. I dessa under-
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skrifter hade nästan alla officerare vid finska arniéen deltagit.

De fleste undskyldade sig dermed, att de följt sina chefers

efterdöme eller råd. Utslagen blefvo efter krigsartiklarnes

stränghet; de dömde anhöllo genom böneskrifter om nåd.

Domarnes verkställighet upsköts ; de felande lemnades tillfälle

att genom tapperhet och mannamod i nästa campagne ut-

plåna minnet af sina l^egångne fel. Konungen svarade skrift-

ligen brigadechefen baron v. Steding, som bönföll för en

sådan underskrifvande ofiicer, hvilken -vid något tillfälle upp-

fört sig käckt: »För den, som slås bra, är all förlåtet».

Detta svar visade de öfrige, att de genom ett värdigt förhållande

i kriget kunde tillvinna sig fullkomlig tillgift, äfven beford-

ringar och militäriska hederstecken, hvilken förmodan också

sedermera besannades.



Ffmte Kapitlet.

1789 och 1790 års fälttåg. — Freden i Verele. — Anjala-chefernås

bestraffning.

Kort före konungens afresa till Finland erhöll jag en

billet från statssekreteraren Schröderheim, som meddelade

mig konungens befallning, att jag följande morgon skulle

infinna mig på gamla Haga. Då jag kom dit, var konungen

redan klädd och hade gått upp i de öfre rummen. I nedra

salen väntade på företräde presidentssekreteraren v. Asp och

stallmästaren Bruce, densamme som året förut vid cavaliers

taffeln i Lovisa hade genom sina yttranden väckt så mj^cket

missnöje hos Lagerbring. Efter en kort stunds förlopp blef

v. Asp uppkallad. Han återkom snart, syntes vara vid elakt

lynne, tog, utan att säga ett ord, sin i salen qvarlämnade

kappa, och for bort. Sedan erhöll stallmästare Bruce audience,

men den var ännu kortare. Han kom också ner med en

vred uppsyn, tog sin surtout och for. Jag förestälde mig, i

anledning häraf, att konungen den dagen var vid ett ovanligt

elakt lynne. Sedermera fick jag veta, att Bruce begärt

någon ledig varande fördelaktig tjenst, men att konungen,

som kände hans nära förbindelser med oppositionspartiet,

hade bedt honom vända sig med sin ansökning till baron

Carl de Geer. Nu kom ordningen till mig. Då jag var

upkommen, mötte mig konungen i yttre rummet med ett

vänligt ansigte och sade: »Jag ämnar icke i år fara till

»Finland med så stor suite som förlidet år. Jag tager blott
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»med mig eii person af hvarje expedition af cantzliet, och

»jag har utsett er att af presidentskontoiret vara mig följaktlig.

»Ni är charte ritare, och det kan någon gång behöfvas. De-

»pécherne dechifFreras i Stockhohn; ert arbete blifver således

»icke altför betungande. Gör er färdig. Jag res[er] förut. Ni

»väntar, till nästa utrikes post ankommit, och hemtar den

»då till mig. Jag har redan kungjort mitt beslut åt v. Asp

»och bedt honom förse eder med ett exemplar af chiffren,

»och med de papper ni kan behöfva.» Denna oväntade befall-

ning förorsakade mig mycket bekymmer. Jag svarade: »att

»jag vore, som jag borde, oändligen smickrad af det nådiga

»förtroende mig visades, men att min känsla af glädje här-

»öfver vore upblandad med tvänne farhågor, som jag icke

»kunde fördölja: den ena, att jag saknade den erfarenhet och

»skicklighet som fordrades för att kunna upfylla de pligter

»mig nu ålades; och den andra, att då jag, som nii vore

»yngst i presidentscontoiret, l)lef hedrad med ett sådant val,

»skulle det nödvändigt uppväcka missnöje hos mina chefer

»och afund hos mina äldre kamrater, hvarutaf jag i en fram-

»tid hade att befara obehagliga följder.» Häruppå yttrade

konungen med den godhet som utmärkte honom: »Hvad

»det första angår, så skola vi hjel]ia hvarandra. Jag har

»icke glömt riksrådet Ulric Schefters lärdomar. Och hvad

»det senare beträffar, så hafva edra kamrater icke något skäl

»till anmärkning, ty, då jag 1785 for till Finland, tog jag v.

»Moltzer med mig, som då var också den yngste i presidents-

»contoiret. För öfrigt, min käre Ehrenström, bör ni icke

»bry er om hat och afund. Ingen undslipper dem. Ni ser

»all den bitterhet, hvarföre jag är blottstäld, och med hvilket

»lugn jag möter den. Gör som jag, och var lika tålig.

»Farväl! Sätt edra saker i ordning. Vi träffas i Finland».

Det företräde, mig vid detta tillfälle lämnades, lärer

egentligen böra tillskrifvas den omständighet, att jag nio år

varit officer vid fortificationsstaten, och ansågs således mera

tjenlig än någon annan sekreterare att åtfölja konungens

person i en campagne, hvilken han sjelf förmodade skulle

blifva ganska het. Imedlertid kunde det icke undfalla mig,
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att detta företräde väckte mycken obenägenhet emot mig i

presidentscontoiret. Man uppfattade der utan tvifvel den

ogrundade misstanka, att jag sjelf, på lönliga vägar, beredt

detsamma, och jag hade likväl under hela riksdagens lojjp

sorgfälhgt afhålht mig från all Ijeröring med de till densamma

hörande ärender och intriguer samt icke mera än en enda

gång, på hela vintern haft ett enskildt och ganska kort

samtal med konungen, då jag en afton blef upkallad för att

gifva uplysning om en i min första memoire efter min åter-

komst från Ryssland omnämnd sak. Jag frugtade deremot

att vederbörande nitiske och beställsamme royalister försökt

att skada mig genom inberättande deraf, att jag vägrat under

-

skrifva mitt namn såsom vittne å landtmarskalkens klago-

skrift emot adeln, samt att jag så sällan frequenterat den

royalistiske klubben.

Heland de i Finland arresterade och till Sverige under

bevakning öfverförde chefer var också chefen för arméens flotta,

öfverste Ankarsvärd, som likväl icke blef insatt på Fredriks-

hof tillika med de öfrige, utan förvarades på Drottningholm,

der Dal-fri-corpsen var förlagd, öfver hvilken baron Armfelt

förde befälet, och hade antagit dalkarlarnes costume, en svart

jacka, axelgehäng, rundt hår, en silfverring på fingret, och

utanpå jackan danska elephanter-orden, som han erhållit

1787 efter konungens besök i Köpenhamn. Sedan öfverste

Ankarsvärd befanns på detta lustslott arresterad, begaf jag

mig dit en söndags morgon med en vän, som bedt mig

anföra honom hos baron Armfelt för att genom hans inter-

cession hos konungen utverka en i sig sjelf ganska billig

och rättvis afskrifning af en kronofordran, som belastade

hans hus. Uplyst om sammanhanget af denna sak, lofvade

favoriten sitt biträde och höll äfven sitt löfte, så att afskrif-

ningen kort derefter beviljades, och min vän, ehuru hörande

till oppositionen, hade alt skäl att vara nöjd med sitt gjorda

besök. Sedan detta ärende var afhandladt, frågade jag baronen

om han sett sin- fånge. Han yttrade då emot honom den

största ovilja och sade, att utaf alla de finska cheferne var

Ankarsvärd den brottsligaste, att han omöjligen kunde frälsa
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sitt hufvud, samt att baronen ingalunda ville se honom.

Under vår återresa till staden talade min vän och jag om
öfversten och ansågo honom som förlorad, sedan vi hört

ett så strängt omdöme om honom af en person, som ägde

konungens oinskränkta förtroende. ]\Ien få dagar derefter,

var öfverste Ankarsvärd, till allmänhetens stora förundran,

försatt i frihet, och instälde sig vid konungens lever, der

riksrådet grefve v. Fersen, nyligen utkommen från Fredrics-

hof, adresserade sig till honom med sin l^^ckönskan till hans

befrielse. På leven fick han nådiga blickar af konungen,

och det förmärktes en stor förtrolighet emellan honom och

baron Armfelt, hvilken sedermera beständigt ökades. Han

blef äfven utnämd till ledamot i utredningscommissionen, der

han genom sin skicklighet, sitt ordnings-sinne och sin arbets-

samhet gjorde konungen och riket stora tjenster.

Anledningen till hans arrestering var känd. Som chef

för arméens flotta hade han genom en general Paschering

sammankallat alla på flottan varande off"icerare om bord på

sitt chefsfart3^g, tier han upmanat dem att underteckna en

för dem framlagd skrift af samma lydelse som Anjalaförbunds-

skriften och innehållande påstående om utskrifning af riks-

dag. Han hade vid detta tillfälle visat mycken ovilja emot

de officerare, som icke läto förmå sig att upfvlla hans önskan,

hvaribland var min svåger, dåvarande lieutenanten vid Stac-

kelbergska regimentet sedermera krigsrådet Björnberg, en man
af mycket mod, som förklarade att han vore der för att slåss

emot rikets fiender, men icke för att skrifva eller politicera;

och han hade i öfrigt varit mycket verksam deltagare i de

öfrige chefernes underhandlingar sins emellan och med herti-

gen ; men orsaken till hans plötsliga befrielse förblef en hem-

lighet för publiquen. Icke förr än fjorton år derefter sking-

rades, fastän ofullständigt, detta mörker för mina ögon. Vid

ett samtal i Wien med baron Armfelt öfver framfarna hän-

delser väckte jag fråga om denna orsak och fick då veta,

att en eller två dagar efter mitt omnämda besök på Drott-

ningholm hade öfverste Ankarsvärd genom den ofiicer, som

hade vakt hos honom, begärt att i en vigtig angelägenhet
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få enskildt tala Wd baronen, som, innan han dertill kunde

bifalla, inskickat en courir till Stockholm för att af konun-

gen begära förhållningsordres ; att konungen, nyfiken att veta

hvaruti den angelägenheten bestod, tillåtit baronen att derom

göra sig underrättad; att öfversten då utbedt sig att emellan

fyra ögon få tala vid konungen sjelf, försäkrande, att han vore

i tillfälle att fullkomligen rättfärdiga sig för de honom gjorda

beskyllningar och derjemte att öfvertyga Hans Maj:t att, långt

ifrån att förtjena bestraffning, han ägde anspråk på dess tack-

samhet, o. s. v. Alt detta inberättades och förmådde ko-

nungen att genast begifva sig till Drottningholm, der han hade

ett långt samtal med öfversten, efter hvars slut han, hållande

Ankarsvärd vid handen, inträdde i baron Armfelts rum och

sade, att han i denne öfverste återfunnit en misskänd, men
trogen tjenare, och att han skulle söka godtgöra det missöde,

som träffat honom. På mina ytterligare förfrågningar i detta

ämne lämnades mig af baron Armfelt, som nu räknade An-

karsvärd ibland sina förtrognaste vänner, icke fullständigt up-

lysande svar; men så mycket kunde jag likväl af dem in-

hämta, att hufvudsakliga räddningsmedlet för den fångne låg

i ett eller flere af hertig Carl egenhändigt skrifne och till

honom adresserade bref, hvaruti \åssa propositioner gjordes,

hvilka öfversten förkastat, och af sina svarsbref hade han con-

cepterne i behåll. Dessa papper voro insydde i skörtet af

hans råck, och i konungens närvaro upsprättade han nu söm-

men och framlade papperen, till bestyrkande af hvad han

mundtligen anfört om de i Finland förehafde planerne och

om hans obenägenhet att understödja dem, i hvad de angingo

konungens egen person. Denna berättelse vinner trovärdig-

het utaf den omständighet, som allmänt omtalades vid An-

karsvärds arrestering, att hertigen offentligen yttrat sig mycket

ofördelagtigt om honom och yrkat, äfven inför konungen,

på nödvändigheten att snart skilja honom vid sitt hufvud,

hvarigenom också kunde förmodas att alla spåren till de med

lionom i hemlighet förde underhandlingarne skulle försvinna.

Sedan utländska posten var ankommen och depécherne

dechiffrerade, begaf jag mig till Finland, der jag en afton
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sent träffade konungen i Borgå. Sedan jag aflämnat de med-

förde papueterne, anhöll jag om nådigt öfverseende med de

fel, som jag af ovana, bristande kännedom och skicklighet

kunde komma att begå på den plats, der Hans Maj:t nu be-

hagat stäUa mig, men försäkrade, att deremot ingen brist hos

mig skulle förspörjas på nit, arbetsamhet och tystlåtenhet,

hvarjemte jag ingick den förbindelse att aldrig falla Hans

Maj:t besvärlig med böner om några gracer h varken för mig

sjelf eller mina anhörige. Häruppå svarade konungen: »Jag

»räknar fullkomligt på det ena, och jag tackar er rätt mycket

»för det andra. Det händer mig altför ofta, att unga personer,

»hvars tjenst jag behöfver, straxt nyttja det tillfälle de der-

»igenom få att nalkas mig för att supplicera om saker, hvar-

»till de icke äro berättigade, och som jag icke kan bevilja.»

Jag föresätter mig icke att skrifva en utförlig historia

om 1789 och 1790 års campagner. Den är icke föremålet

för dessa anteckningar, hvilka egentligen åsyfta att samla så-

dane anecdoter, hvilka uplysa beskaffenheten af den tid, i

hvilken jag lefvat, eller stå i samband med mina enskilda

öden, antingen såsom orsaker eller resultater.

Vid högquarteret i Borgå infann sig, i egenskap af tolck

för finska språket, hvarför han njöt lön på stat. den ibland

vissionärerne i Stockholm mycket bekante kongl. secreteraren

Björnram. Han var född i Finland, men jag kände honom

blott till utseendet. Hans maner och trumpna lynne väckte

ingen böjelse att göra hans närmare bekantskap, hvilken också

icke var lätt att vinna, ty han var en folkskygg, innom sig

sluten man, som icke sökte umgänge med andra, och hvars

blick förrådde en hög grad af misstänksamhet. Jag blef icke

särdeles belåten med nödvändigheten att hafva honom till

resesällskap i cantzlievagnen under högquarterets flyttning

från Borgå till Lovisa och derifrån till Pejpola. Jag försökte

att förmå honom till yttrander öfver sina förbindelser med ande-

verlden, men han var i den delen ogenomtränghg, emedan

han ansåg mig som en otrogen. I Lovisa kom han en afton

till mig och fordrade i en packande ton en courierbricka

och skjutspenningar till en resa, som han i konungens aren-
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der skulle göra. Jag frågade, hvart resan skulle ske för att

deraf dömma om beloppet af skjutspenningarne; men det

var en honom förbehållen hemlighet. Jag sade, att han borde

då åtminstone sjelf bestämma, huru mycket penningar han

behöfde, och för hvilka han skulle lämna mig quittence. Han
ansåg bäggedera öfverflödiga ; omsider upgaf han en liten summa
af några riksdaler såsom sitt behof. Deraf var tydligt, att re-

san icke skulle sträcka sig långt eller räcka länge. Sedan

jag fått denna uplysning, gaf jag honom tillkänna, att jag

icke kunde lämna honom hvarken courirbricka eller pennin-

gar, innan jag dertill af konungen sjelf erhållit ordres, hvilka

jag nu skulle gå att afhämta. Denna brist på förtroende till

hans utsago retade honom' ofantligen. Jag gick till konun-

gen och frågade. Det jakande svaret gafs småleende, men
med någon förlägenhet. Björnram fick hvad han begärte, och

for, och jag var mycket nyfiken att veta hvarthän. Han kom
också efter några dagar tillbaka och återlämnade courierbrickan,

utan att besvara frågan, hvar han varit. Kort derefter be-

rättade en resande officer, att, då han vid midnattstiden pas-

serat Borgå, hade han vid förbifarten af kyrkogården till sin

stora förundran sett en ensam person vandra på den, och in-

hämtat af den skjutsande, som följde honom från staden, att

den vandrande var kongl. secreteraren Björnram. Nu var alt

förklaradt. Konungen var visserligen icke hvarken lättrogen

eller vidskeplig såsom hans bror, hertig Carl; han skämtade

till och med ofta och gärna öfver broderns svaghet i det hän-

seendet, men han var nyfiken och ville gärna veta de up-

täckter, som Björnram genom sina andebesvärjningar inbil-

lade sig kunna göra om framtida händelser. Det var denna

nyfikenhet, som ledde honom många år förut att under vi-

standet på Gripsholm bivista den nattliga scéne, hvarom

grefve Oxenstjerna sålunda skref till sin gref\dnna den 24

aug. 1805 i ett förtroligt, otryckt bref: »Efter min visite hos

»fru Sundberg, (i Mariefred) stal jag mig ensam ett ögnabHck

»till den ruinerade Kernbo kyrka, som ligger straxt utanför

»ladugården (vid Gripsholm) och der jag med sal. kungen

»(Gustaf den 3:dje) Schröderheim, Stenbocken och Munchen
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T)bevistade om midnatten den underbara scéne, som agerades

»af den namnkunnige Björnram. Om någon öpnat den andra

»verlden och visat dess invånare för våra ögon, var det han,

»och intet raisonnement kan hos mig utplåna det intryck

»dessa åsyner lämnat i mitt minne». Samma nyfikenhet hade

också fört konungen, okcänd, till den ber^^gtade mamsell Arf-

vedsson, som spådde i cafte, och af hvilken han, efter hvad

Borgenstjerna, hvilken då beledsagade honom, berättat mig,

varnades för en person i röd frack, hvaråt kungen, utkom-

men på gatan, skrattade, men träffade straxt derefter på re-

geringsgatan, den unge grefve Ribbing, nyligen hemkommen

från Paris, klädd i en röd frack, och som sedan blef en af

hans mördare. Vid hans åsyn sade konungen till sin följe-

slagare: »Skall den kunna blifva farlig för mig?»

Uti hållen krigsconseil blef beslutadt, att arméen skulle

passera Kymene elf vid Werele, i hvilket afseende och för

att för fienden dölja rätta öfvergångsstället bryggor bygdes

icke allenast invid detta ställe, utan ock vid Anjala, och hög-

quarteret flyttades till Peipola. En söndagsmorgon, då offi-

cerarne från de häromkring liggande regimenterne redan sam-

lades på gården till att bevista cour och predikan hos ko-

nungen, som ännii icke var upstigen, såg jag ifrån fönstret

af mitt rum, der jag klädde mig, en bondkärra stadna utan-

för porten och major Göran Jägerhorn \'id Safvolax infanterie-

regimente nedkomma ifrån den. Han blef genast omgifven

iif de närvarande officerarne, och tillfrågad, hvarifrån han kom.

Med sin grofva stämma svarade han dem: »Under det her-

»rarne ligga här i all maklighet, brinner kriget i ljusan låga

»i Safvolax, der vi med en näfva full folck emotstått och af-

»slagit ett häftigt anfall af general ISIichelson, anförande en

j)Corps af 0,000 man. Om arméen härstädes icke sätter sig

»i rörelse, så är Safvolax härjadt, brändt och förloradt». Der-

efter kom han in till mig. Han såg ut som en röfvare; svart

skjorta, trasiga kläder, söndriga stöflar, plumen i hatten af-

l)ränd till hälften, det gula fodret i kappan äfven brändt af

en granat, ansigtet svart af krutrök och damm. Alt -hvad

han ägde i kläder, bar han på sig ty hans equipage hade
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fallit i fiendens händer. I detta tillstånd blef han upkallad

till konungen, der han afladc rapport om den för svenska

vapnen utmärkt hedrande affairen vid Porosalmi, som till-

skyndat fienden en förlust af omkring 3 ä 400 man, och

vid hvilken, som man sedermera fick veta, general »Sprengt-

porten uplmr lönen för sitt förräderi emot fäderneslandet.

Blesserad af en kula i underlifvet, föll han på marken och

frugtade att vid ryssai-nes retraite öfver bron, då han blef

lämnad ensam, falla i svenskarnes händer. Han räddades

likväl af någre dristiga cossacker, som på upmaning af gene-

ral Michelson buro honom !.)ort.

Konungen var oändligen väl tillfreds med detta prof af

sina troppars mannamod. Jägerhorn blef befalld till midda-

gen, men förestälde, att han i sin närvarande klädsel icke

kunde åtnjuta en sådan heder. Konungen lofvade att dela

med honom sin garderob och skickade ner till mig, dit Jäger-

horn kom fiir att raka och tvätta sig, kammartjenaren Remi

med ett hälft dussin skjortor, en jacka af tricot hvarifrån

seraphimercrachafn var bortsprättad, ett par tricotpantalons,

en hvit väst och ett par stöflar; af mig fick han halsdukar,

som konungen aldrig lirukade, och strumpor. Kläderne pas-

sade rätt väl, och sålunda kunde han bevista middagen.

Jägerhorn hade föreslagit att arméen genast skulle gå

öfver Kymene elf vid Werele och framtränga öfver Uddis

malm och Kaipiais till Davidsstad och således hota den i

Safvolax inträngde fiendens r3'gg och tvinga honom till skynde-

samt återtåg. Detta förslag antogs, och troupperne sattes straxt

i rörelse emot Werele. Konungen begaf sig dit i sin vagn,

hvilken stadnade på fältet icke långt från elfstranden, der

ett underofficerstält i hast upslogs invid vagnen för hans kläd-

sel. Cantzlivagnen, i hvilken jag åkte med lifmedicus Salo-

mon, stadnade ett litet stycke ifrån konungens; i den satt

jag och skref ganska obequämt, då några fiendtliga canon-

kulor började spela öfver vagnarne, och kongl. stalll)etjenin-

gen, som fört konungens hästar ner till stranden att dricka,

kommo med dem i yttersta förskräckelse tilbaka, icke vetande

hvar de kunde finna säkerhet. Ryssarne, som innehade Kå-

Eh7-enströms Anteckningar. 14:
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vala by på andra sidan elfven, hade uptäckt bro-arbetet och

nyttjat elfvens krökning att i en låg älskog anlägga ett bat-

teri för att hindra det, men rigtat canonerne för högt. Vid

första skottet kom konungen ut från det lilla tältet med
ännu utslaget hår och frågade de omkring stående generalerne,

hvarifrån kulorne kunde komma. De syntes förlägne och be-

kymrade i anseende till den fara, hvaruti konungen var;

men den tjenstförrättande generalqvartermäståren, öfverste af

Klercker, framträdde och begärde tillåtelse att få begifva sig

dit, och innom 5 minuter var han fullt klädd, till häst och

på väg till Werele, der endast, såsom öfverste af Klercker

föresagt, några skott behöfde lossas emot den motstående stran-

den för att tysta fiendens canoner.

Broarbetet fortsattes, och som alt virket var förut till-

hugget och sammanpassadt, blef bron färdig innan aftonen den

25 juni. Innan den sista afdelningen ännu var belagd med
plankor, gick konungen öfver på underlaget och sade leende

åt mig som följde honom : »Je prends possession du territoire

»ennemi». ^ Så snart den slutliga beläggningen var gjord, öfver-

skickades jägare och dragoner att recognoscera Kåvala by, hvar-

ifrån fienden dragit sig tillbaka till Uddismalm, der han

syntes från den höga stranden vid Werele. Konungen begaf

sig sjelf till häst till stranden, der de ryska canonerne stått,

och såg verkan af skotten från det svenska l^atteriet i blod-

bestänkta ställen på marken, i menniskotarmar hängande på

alquistarne samt i spillror af demonterade lavetter.

Armeén upbröt helt tidigt ifrån Kåvala den 28 Juni

för att angripa och fördrifva den på Uddismalm qvarstadnade

fienden. Jag anhöll då om den grace att få följa med för

att för första gången få bevista en afiaire och hoppades att

dertill få låna en ridhäst. Min begäran uptogs icke onådigt,

men det svarades mig, att som jag hade chiftern och andre

vigtiga handlingar under min vård och vore den ende när-

varande person af presidentscontoiret, gick det icke an, att

jag exponerade mig för en kula, utan l>lef det mig befaldt

' »Jag taper det fiendtlisra området i besittnin<
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att stadna qvar, hvilket var för mig oändligen påkostande.

Ifrån mitt tält, som nu var upslaget, och der jag en del af

tiden spelade schack med dåvarande major Adolph Norden-

skjöld vid fortifikation, som bygt bron med drift och skick-

hghet, kunde vi se fiendens stälhiing, svenska trouppernas

marsche till anfall och hörde tydligen skjutnmgen af både

canoner och handgevär. Sedan affairen, som endast räckte

några timmar var slutad genom fiendens retraite, ankom en

ung baron Leyonhjelm, skickad af konungen till Stockholm

som courier, hvartill han af mig erhöll courierbricka och

skjutspengar. Han medförde ett af konungen på valplatsen

med blyartspenna skrifvet bref till kronprinsen, hvaruti han

lyckönskade honom till sin l)estämmelse att en dag få anföra

så tappra troupper som de svenska. Leyonhjelm kunde icke

uplysa, när de segrande trouppernas marche skulle vidare

fortsättas. Jag ansåg för otvifvelagtigt, att det skulle ske, så

snart de njutit någon hvila, och väntade på l)efallning att

följa dem; men jag blef icke litet förvånad, då jag fick veta,

att de voro på återtåg till lägret. När de om aftonen fram-

kommo, gick jag konungen till mötes på andra sidan elfven;

han steg då af hästen, utdelade ordres om de blesserades

ömmaste behandlande och om fångarnes värdande samt nal-

kades mig med en synbar tillfredsställelse öfver denna sin

första seger, till hvilken jag lyckönskade honom, men yttrade

derjämte min förundran deröfver, att den icke, enligt den

faststälde operationsplanen, blifvit begagnad till ett längre

framryckande på vägen till Davidsstad, hvarförutan den vundne

fördelen syntes mig vara onyttig och ändamålslös. Sedan

konungen med godhet åhört denna anmärkning, steg han

mig ett steg närmare och sade likasom viskande : »Det står

»så till, att vi icke hade l)röd för mera än tre dagar, och

»dermed kunde vi icke skilja oss så långt från våra magasiner

»och bagerier.» Då kunde jag icke afliålla mig ifrån att

fråga: »Hvad har då krigskommissariatet gjort under hela

»vintern och våren, och hvartill hafva de öfversända pen-

»ningarne blifvit använda? Det ser illa ut för campagnens

»framgång, när vid dess början, midt i sommaren, bröd felas
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»för en expedition af femtonhundrade man på några milars

»väg.» Konungen tycktes erkänna sanningen häraf, men
svarade icke annorlunda än med en lyftning på axlarne.

För min del såg jag alt klarare, att baron Mauritz Klingsporr

icke var den man, som kunde remplacera general Toll; men
som han var en fin hofman, fann han utan tvifvel utväg att

rättfärdiga sig för den försumlighet och brist i anstalter,

hvarigenom segern vid Uttismalm förblef utan det resultat

den bort medföra. Imedlertid läto de bedröfliga verkningarne

af dessa commissariatets felagtiga anstalter, saknad af ordning

och sammanhang samt af dess chefs och tjenstemäns egen-

nytta känna sig öfveralt i denna campagne och förlamade

alla arméens operationer ända till krigets slut.

En ny plan fattades. Generalen grefven Meyerfeldt skulle

vid Abborforss öfvergå Kymene elf och framtränga till Hög-

forss. General Plåten ifrån Kava la öfver Viala ställa sin

marche på Likala att med detsamma hota ryggen af den

emot grefve Meyerfeldt stående fienden. Sedan tillräckligt

bröd hunnit bakas och framskaffas, skulle general Kaulbars

förfölja de vid Uddismalm slagne fiendtlige troupperne på

vägen till Kaipiais och Davidsstad. Konungen- for ner till

grefve Meyerfeldts corps för att se dess rörelser. Återkommen

derifrån, ville han begifva sig till general Plåtens för att

följa den. Jag erinrar mig, att han den dagen var trenne

gånger i stor fara. Han steg i en liten dålig båt på Kymene
elf för att utföre densamma komma till ett ställe, der han

på elfvens motsatta strand skulle möta sina ridhästar. I

båten, som roddes af en enda finsk, mycket dumm bonde,

satt han i aktern på en brädlapp med sin frukost bredvid

sig, inknuten i en serviett. Framför honom satt major

Göran Jägerhorn på en annan brädlapp med r3'ggen åt

roddaren. Sedan de farit ett stycke väg, märkte Jägerhorn

ett ovanligt drag i vattnet, reste sig hastigt upp, hvarvid

den usla farkosten var nära att kantra, och såg till sin för-

skräckelse, att man var i full fart till ett vattenfall, en damm
och qvarnränna. Icke utan den största ansträngning lyckades

det honom att få Ijåten till stranden. Då konungen ändtligen
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träflat sina hästar och sin escorte, hände det honom, att vid

passerandet af en dåhg bro öfver en djup ravin bron gick

sönder, och bakdelen af kungens häst föll ner emellan stoc-

karne, utan att likväl konungen skadade sig. Ehuru general

Plåten drifvit undan fienden, hade likväl någre ryska jägare

förstuckit sig i den höga säden af en rågåker, som konungen

skulle genomrida. De gåfvo eld från sina gömställen, och

en jägarekula flög tätt förbi konungen och afplattades på

pistolhölstret af hofstallmästaren baron v. Essens sadel, som

red vid konungens sida. Åkern fouillerades, innan konungen

kunde fortsätta ridten.

Någon dag vid denna tid, då konungen, som var i ständig

rörelse, befann sig, om mitt minne ej bedrager mig, i Ummel-

jocki, der jag var tillstädes, ankom till honom som courier

från grefve Ehrensvärd, hvilken framryckt med svenska skär-

gårdsflottan till Svensksund, grefvens adjutant, baron Sjöblad,

med en rapport derom, att prinsen af Nassau med 120

armerade fartyg och således med en emot den svenska flottan

tredubbel styrka anländt, hvarföre grefven, i anseende till

sin underlägsenhet och sina af sjukdomar försvagade besätt-

ningar, anhöll att få draga sig tillbaka till Svartholmen för

att på denna fästning stödja sin flanque, intill dess han

kunde blifva förenad med den öfriga delen af skärgårdsflottan,

hvilken genom ryska örlogsskepps stationerande vid Pörkala

var hindrad att stöta til} honom. Konungen läste rapporten

ute på en gård, befalde, att ett bord skulle uppsättas på

gården i skuggan af ett uthus, vid hvilket bord han skref

sitt svar. Då det var färdigt, kallade han mig till sig, sade

mig sagta innehållet af grefve Ehrensvärds skrifvelse och

upläste svaret; det var på franska språket och innefattade

alla de skäl, hvarföre konungen icke ^'ille tillåta den begärdte

retraiten. Jag erinrar mig derutaf några phraser vid slutet

af brefvet, hvilka lydde ungefärligen sålunda : »Si les raisons,

»que je viens dalleguer, ne vous determinent pas å rester

»lä ou vous étez, pour livrer bataille ä Tennemi, vous pouvez

»vous retirer jusquä Sveaborg; mais sachez que Tombre de

»votre pére, des remparts de cette forteresse vous reproc-
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»hera d'y étre venu chercher un refuge avec la flotille qu'il

»a crée, avant que vous layez mise en état de faire sa

»premiére preuve de valeur pour la défense de la patrie».
*

Konungen tog sitt högqvarter i Likala. På marchen dit

manoeuvrerade gardet emot fienden med samma ordning

som vid en exercise på Ladugårdsgärdet. I Likala skulle

afbidas resultatet af general Kaulbars operation. Den Ivckades

icke. En morgon tidigt l)lefvo svenske förposterne vid Likala

häftigt attaquerade. Konungen, som sof, steg genast upp,

var innom fem minuter klädd, till häst och begaf sig till

stället som attaquerades. Lägret slogs omkull. Efter en

timmas förlopp var fienden tillbakadrifven och några fångar

gjorde. Vid återkomsten till lägret lät konungen bädda åt

sig i en salong af granris, som nyttjades af drabanterne.

Knapt hade han lagt sig, förr än en af general Kaulbars

adjutanter, capitaine vid fortifikation Henschen, ankom med

rapport om den blodiga affaire som förefallit vid Kaipiais,

der fienden, innehafvande en höjd, försvarad af dubbla för-

huggningar och retranchementer, afslagit svenska trouppernas

anfall. Generalen hade der ådagalagt en prisvärd personlig

tapperhet, blottstält sig för den häftigaste elden och icke

förr än efter de yttersta ansträngningar och stor manspillan,

låtit förmå sig att anl^efalla retraite; den hade skett till

Werele, men han hade icke bättre låtit svänga bron, än att

ryssarne med liten möda kunnat åter lägga den på sitt ställe;

han hade icke qvarstadnat för att försvara stranden ocb

hindra öfvergången, utan hade dragit sig tillbaka, lämnande

efter sig några kort förut ankomne nya metallpiécer ; han

inrapporterade, att 4000 man fiendtliga troupper voro gångne

öfver elfven, emot hvilka han var blefven för svag att försvara

sig, hvarföre han begärde secours.

' »Om de skäl, som jag nu anfört, ej bestämma er för att kvar-

stanna, där ni är, för att leverera fienden batalj, kan ni retirera ända

till Sveaborg, men vet, att er faders skugga, murarne på denna fäst-

ning skola förebrå er att hafva kommit dit för att söka skydd med

den flotta, som han skapat, innan ni satt den i tillfälle att aflägga sitt

första tapperhetsprof till fäderneslandets försvar».
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Denna rapport försatte konungen i en af de bekymmersam-

maste belägenheter, hvaruti han någonsin Ijefunnit sig. Dessa

4000 man, som troligen kunde ökas med ett större antal, voro i

tillfälle, om de agerade med skyndsamhet, antingen att marchera

till Elime och der förstöra arméens magasiner, eller att fram-

tränga till Anjala och der bemästra sig broarne, förstöra eller

svänga dem, genom hvilken senare operation retraiten för konun-

gen med den corps han commenderade blef omöjlig, och den

oundvikliga nödvändigheten inträffade, att utan svärdslag

sträcka gevär. Det var icke ett ögonblick att förlora för att

hinna till Anjala innan fienden. Artilleriparken och bagaget

fick således ordres att genast Ijegifva sig på vag dit; arméen

sammandrogs för att börja retraiten, hvilken icke kunde verk-

ställas utan beständig strid, emedan det var att fbrese. att

fienden skulle följa arméen i spåren. Den i öfrigt förtjenst-

fulle general baron Kaulbars, h\dlken det nu tillräknades att

hafva försummat skyldigheten att bättre bevaka bron vid

Werele, afsattes från befälet, livilket lämnades till baron Kling-

sporrs svåger, öfversten grefve Hugo Hamilton, som fick

befallning att åter framrycka så långt han kunde. Jag erhöll

ordres att fara förut till Anjala, och baron Klingsporr begärde

att få åka dit med mig i cantzlivagnen. Som han var mycket

belåten dermed att undslippa faror, hvilka kunde blottställa

hans person, var han under denna färd vid särdeles muntert

lynne och talade som en marskalk Turenne om de positioner,

som arméen under sin retraite kunde intaga för att emotstå

den påträngande fienden. ]\Ien vid framkomsten till bryggorne

vid Anjala blef denna sinnesledighet hastigt förändrad. Han

fann der general Pauli och åtskillige regementschefer, hvilka

samlade sig omkring denne konungens generaladjutant, då

han steg ur vagnen, for att af honom begära förhållningsordres.

Hela fältet framför bryggorne var upfyldt af trossvagnar,

troupper, artilleriepiecer ; man fordrade, att generaladjutanten

skulle, i konungens namn, bestämma hvad man skulle före-

taga, och hvartät man skulle marchera. Nu blef baronen

plötsligen anfallen af en hemoraidal attaque, hvaröfv^er han

jämrade sig, under det han småningom aflägsnade sig från
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vagnen för att närma sig till en l)y, der krigscommissariatet

var etableradt, och hvars penningar han först och främst var

angelägen att frälsa, ty de 4000 öfver elfven gångne ryssar

spökade ännu för hans och allas inbillning; man väntade

stundligen deras antågande, sedan de öfverändakastat grefve

Hauiiltons corps. Då jag förmärkte baron KHngsporrs afsigt

att aflägsna sig och lämna alt i den oreda han fann för sig,

upmanade jag honom ganska alfvarsamt att föreskrifva, hvart

jag med de vigtiga papper, jag medförde, skulle begifva mig,

och gjorde honom ansvarig för deras säkerhet. Han kunde

då ej undgå att nämna Willikala såsom den by, till hvilken

jag först och främst skulle ställa min kosa, och sedan han

meddelat detta förordnande, det enda, som jag tror att han

gaf, försvann han.

Konungens capit : lieutenant grefve Sten Levenhaupt^

hvilken för en sjukdoms anstöt, som hindrade honom att

stiga till häst, qvarstadnat vid Anjala, V)egärde att få in

taga den lediga platsen i eantzlivagnen. Vi begåfvo oss på

väg, men hunno icke längre än till kyrkan, der stora svå-

righeter att vidare framkomma, mötte oss. Den smala lands-

vägen var upfyld af trenne linier vagnar och artillerie.

Téten af bagage-colonnen, som enligt en ordres hade tågat

framåt, var enligt en annan ordre redan på återtåg, under

det en ny colonne sökte att framkomma. Oredan var förfärlig.

Under det vi nödgades vänta öfver en timma på sidan om
vägen för att få på densamma plats för vår vagn, kom
öfversten, baron Lieven till vagnsdörren och beklagade sig

deröfver, att han på 24 timmar icke haft en bit bröd att äta

;

han fann sig obeskrifligt lycklig, då jag af min matsäck kunde

lämna honom två franska bröd och en bouteille vin. Jag

framtog chartan och beräknade, att, om en fiendthg corps

vore, såsom det förmodades, i antågande till Elime, skulle

Willikala icke lämna någon säkerhet, hvaföre jag föreslog

grefve Levenhaupt, att vi skulle försöka att återvända till

Ijron för att der afljida sakernas utveckling, och i händelse

fienden skulle framtränga till Anjala, då Ijegifva oss till

konungen för att dela lika öde med honom. Detta forslag
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antogs och verkstäldes. Framkomne till bron, läto vi spänna

'hästarne från vagnen och lade oss i skuggan af densamma

på marken. Ordonnancer passerade oss ofta med rapporter

till konungen från grefve Hamilton. Af dem fingo vi veta,

att på denna sidan af Umeljocki ingen fiende varit synlig,

men att i denna by omkring 30 cossaker blifvit tagne till

fånga. Senare på eftermiddagen, då faran icke mera syntes

öfverhängande, kom l)aron Klingsporr ner till oss, delade vårt

läger på marken och var åter vid godt mod. En dragon

kom ridande med en öppen billet i handen, skrifven med
blyertspenna och adresserad till konungen, hvaruti gref Ha-

milton rapporterade, att ännu en half mil på andra sidan

Umeljocki han icke anträffat någon fiende. Af en i dessa

omständigheter så angenäm tidning ville Imron Klingsporr

sjelf vara Inidbärare, lät således dragonen sitta af, tog hans

häst och galopperade bort med billeten för att möta konungen,

som nu med arméen närmade sig under beständig sehär-

mytsling emellan vårt arriere- och fiendens avantgarde. Som
baronen dervid icke erinrade sig sina om morgonen öfver-

klagade hemoroider, skrattade grefve Levenhaupt och jag rätt

mycket öfver denna beställsamhet. Imedlertid hade konungen,

på denna dag med anledning af de från general Kaulbars

först ankomne %aporterne förestält sig, att han icke kunde

undgå att Ijlifva fången. Upfyld af denna föreställning, yttrade

han sig till capitainen vid gardet Jan Fredric Aminoff" (nu

grefve och president) : »Om jag i dag blifver fången, bedrager

»kejsarinnan sig, om hon tror att hon har konungen i Sverige

»i sina händer. I samma ögnablick jag blir beröfvad min

»frihet, är min son konung. Jag vill icke följa Franz den

»l:stes exempel. För min utlösen skall Sverige icke förlora

»en Ijy».

Om aftonen ankom konungen med arméen, stadnade

på slätten vid Anjala, och lät der gifva sig, som icke ätit

hela dagen, litet mat. Jag nalkades honom under det han

åt. lyckönskade honom till den fullbordade retraiten och ta-

lade om de svåra bekymmer, som denna dagens händelser

väckt, hvarvid han bad mig säga uprigtigt, om jag vid hans
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ankomst märkt spåren af desamma i hans ansigte, hvilket

jag enligt sanningen Ijesvarade med nej. Under detta sam-

tal, blef han varse, att ibland de generalspersoner, som samlat

sig omkring hans lilla bord, äfven befann sig general Kaul-

bars. Han vinkade då baron Klingsporr till sig och sade

sagta till honom, att, som han icke kunde undgå att ställa

denne general under krigsrätt för sitt förhållande, passade det

ickö, att han visade sig för konungens ögon, hvarföre han

i^kulle tillsägas att aflägsna sig. Den aktningsvärde mannen

drog sig då tillbaka. Han var utan tvifvel en af konungens

kunnigaste och käckaste generaler, äfvensom i alla afseenden en

ädel man, men hans förhållande efter den Ijlodiga actionen vid

Kaipiais och i synnerhet hans förtroende till underordnade be-

fälhafvares rapporter, ådrog honom en olycka, som förbittrade

hans återstående lefnad, för hvilken olycka konungen sjelf öm-

made, och som väckte alla redlige svenskars varma deltagande.

'

Sedan troupperne fått njuta en kort hvila och förfrisk-

ning efter marchen från Likala fortsattes denna marche vi-

dare genom natten åt "Werele, der konungen hoppades finna

fienden i position, slå honom och tvinga honom till återgång

öfver elfven. Jag fick befallning att fara till Willikala och

der afljida vidare ordres. Vid min afiärt från slätten gick

den sista delen af svenska arrieregardet, undejpbeständigt skju-

tande, öfver broarne. Upkomne till höjden vid kyrkan, der

ett svenskt l)atterie var anlagdt, stego grefve Levenhaupt och

jag ur vagnen för att beskåda, huru våra trupper lämnade

elfvens motsatta strand, som efter hand upfyldes af ryske

jägare, cossacker, artillerie på höjderne och infantericolonner

deremellan. Ryska canonkulorne gingo öfver våra hufvuden,

eller passerade oss tätt förbi. Under konungens tåg till We-

rele hade han talat till hvart regimente och upmuntrat till

mod och tapperhet i den bataille, som ansågs förestå följande

dagen. Emot morgonen, då troupperne fingo hvila en stund,

hade han sjelf njutit en sådan, utsträckt på en droschka och

betäckt med en kappa. Man var allmänt förundrad öfver

hans outtröttliga förmåga att fatiguera, och som icke stod

' Kaulbai-s dömdes till döden, men benådades. Vtg. anm.
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tillsamman med de l)egrepp man gjort sig om hans veklig-

het. På denna marche tilldrog sig en händelse, som jag icke

känner af annat än konungens egen en lång tid derefter

gjorde berättelse derom. Han hade hefalt sin kammartjenare

att fara förut och upställa hans nattstol i något in^-id vägen

beläget hus. Ett sådant anträffades ett stycke derifrån, der

nattstolen infördes af kammartjenaren, som för att skaffa frisk

luft i rummet öpnade ett fönster och gick sedan ut för

att invänta konungens ankomst och underrätta honom,
hvar den l^egärdte l)equämligheten fanns. Konungen steg

då af hästen och gick in i stugan, men blef icke litet

öfverraskad, då han fonn general Kaulbars der stående fram-

för sig. Denne general, som på fältet vid Anjala fått befall-

ning att icke Adsa sig för konungen, hade l)egifvit sig till

sitt equipage som stadnat på detta ställe, och då han såg

konungen komma, gått in i stugan för att der förblifva, till

dess konungen ridit förbi, utan att han visste, att nattsto-

len var der stående och skulle der begagnas. Då nu konun-

gen kom in och vid generalens åsyn stadnade i dörren, ge-

nom hvilken baronen således icke kunde komma ut, steg

denne upp på en invid det öppna fönstret stående l)änk och

klättrade sig ut genom detta fönster. Konungen omtalade

detta med mycken rörelse och slöt berättelsen med dessa ord:

»Ni kan tänka, huru mycket det kostade på mig att se denne

gamle man tvungen att taga en sådan utväg.»

Vid framkomsten till "Werele blef det ingen Ijataille, ty

der fanns ingen fiende upstäld. De lätta troupper, som fram-

trängt åt Umeljocki, tillbakadrefvos. Det blef tvifvelagtigt

och äfven osannolikt, att fienden, till ett antal af 4,000 man,

gått öfver elfven. Rapporterne derom hade således varit falska.

Denna omständighet förvärrade general Kaulbars sak. An-

ledning är också till den förmodan, att just de samme per-

sonerne, hvilka genom sina rapporter föranledt generalens för-

hastade retraite från "Werele, nu för att rentvätta sig sjelfve

kastade all skuld på honom.

För att vara nära skärgårdsflottans operationer tog ko-

nungen i sista dagame af julii månad sitt högquarter på Ky-
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mene gård och updrog befälet öfver troupperne vid AVerele

åt grefve Meyerfeldt. Konungens tält var upslaget på en

stor gårdsplan och bestod l:mo af ett stort vanligt tält af

Inildan, på hvars bägge sidor voro 2:ne smärre fyrkantiga

tält med glasfönster och deux battans af träd samt inuti

klädde med rödt damast; 2:ne af ett stort cirkelrundt kal-

mucktält af filt, inuti Iteklädt med cattun och med ett fön-

ster i taket. I detta tält stod kungens säng med gardiner

af grönt damast, och här var äfven hans skrifbord. Bakom

hans tält voro tälten för hans drabanter upslagne, och på

ena sidan om detsamma några större stabsofficerstält för hof-

stallmästaren baron v. Essen, capit. lieut. grefve Sten Leven-

haupt, kammarjunkaren de Beche och mig. Mitt tält var så

nära kungens, att jag kunde höra hans röst, då han ropade

mig. Här tillbringades nära fyra veckor utan märkliga krigs-

händelser. Det väntades på resultatet af Hottornas operationer.

Den stora flottan hade utkipit från Carlscrona för att

söka den ryska, som anträffades vid Öland, då en canonade

emellan dem började på långt afstånd, utan annan följd än

att den svenska åter inlopp i Carlscrona hamn, der den blef

bloquerad af den fiendtliga, samt att amiralen Liljehorn, som

commenderade svenska flottans avantgarde, l)eskyld att icke

liafva åtlydt ordres, l»lef af hertigen arresterad och stäld för

krigsrätt. Då konungen erhöll rapport härom, yttrade han

sig till mig: »Liljehorn intresserar mig icke. .Jag kan icke

»hafva någon aktning för honom, ty då jag under sista riks-

»dag behöfde hans tjenst, marchanderade han ordentligen med

»mig och betingade sig icke mindre än nio gracer; men då

»han i alla tider visat sig vara en man af mod och äfven

»ibland dessa gracer förbehållit sig den att få anföra flottans

»avantgarde, är det icke tänkbart, att han skulle hafva sökt

»en sådan utmärkelse- endast för att få vanära sig. Andra

»orsaker måste finnas till det behandlande han erfarit. .Jag

»gissar till dem, men kan ingenting göra dervid, sedan dom-

»stolen skall dömma öfver hans förhållande». Det blef sedan

bekant, att, innan flottan lopp ut i sjön, åtskilliga amiralitets-

officerare yttrat sig på offentliga ställen, att amiral Liljehorn
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aldrig skulle komma tillbaka. Han var hatad som menniskja,

men ännu mera som vice landtmarskalk vid riksdagen; man
hade beslutat att uppoffra honom. Ibland de under rätte-

gången emot honom afhörde vittnen var en baron Sehultz

von Ascheraden vid ett af de pommerska regimenterne, en

allmänt aktad man, som icke hörde till något parti. Han
vittnade, att, då Liljehorn, på hvars skepp han var, fött signal

frän chefskeppet att med sin division attaquera, hade han

repeterat signalen till divisionen och begifvit sig ur densamma

en hel kabellängd, men icke blifvit följd af de andra skep-

pen. Ilvårföre han åter måste hälla ner i linien. På förnyade

ordres genom signal att angripa hade han uprepat samma

manoeuvre med icke större framgång och då, vändande sig

till baron Sehultz, utropat: Ah! mon Roi! que vous ctes mal

servi!^ Han hade förklarat för denne officer vid landtarméen,

att, om han ensam begaf sig med sitt skepp till fiendtliga

flottan och blef tagen, stadnade han i ansvar för obehörigt

blottställande af kronans folk och skepp, och om han förblef

i linie med sin division, som icke ville rycka fram, kunde

han ej undgå att anses som poltron. Han tycktes således

ana det öde, som var honom beredt. Ofverste Nauckhoff,

(sedermera baron och amiral) känd för oväld och rättrådig-

het, sade till mig följande vinter på en cour i Stockholm,

att han var fullkomligen öfvertygad om Liljehorns oskuld

i den sak, för h"^'ilken han anklagades, och att han just då

kom ner frän hei-tigen storamiraleu, der han frimodigt för-

klarat denna sin öfvertygelse. Men hertigen ville fälla vicp

landtmarskalken och icke jäfva den rapport han om honom

ingifvit. ^ Imellertid var bataillen vid Öland icke hedrande

svenska tapperheten Yi hade följande sommar om bord på

Amphion en major Cazal, som under denna bataille tjenat

som bombardiercapitaine pä ryska flottan. Han berättade,

att de fiäste svenska skeppen upsatligen bortskjutit sin am-

munition pä distancer utom canonhäll, och att endast några

skepp närmat sig iunom detsamma. Konungen senterade

' »Åh min konung, hvad ni är illa betjänad !»

- Liljehorn dömdes till döden, men benådades. Utg. aiun.
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djupt detta flottans förhällande och sade en gång åt baron

Klingsporr uti min närvaro i lusthuset af Kynienegards träd-

gård: »Jag kan förlåta Anjala confederation, men jag förlåter

»icke stora flottans förräderi.^ Han gaf väl l)efallning, att

örlogsflottan skulle åter utlöpa, men den blef ej åtlydd i an-

seende till de sjukdomar, som inrotat sig ibland besättningarne,

hvaraf icke mindre än 7,000 man, innom kort tid, voro

obrukbare till tjenstgöring. Till provisionella sjukhus för

dem inrättades tält af skeppens segel, hvilka derigenom för-

derfvades. Under denna flottans inactivité var fienden mä-

stare i sjön och kunde, genom sina skepps stationerande vid

Hangö udd och Porkala hämma all sjöcommunication emel-

lan Sverige och arméen i Finland.

Under den förtrytelse, konungen denna tid kände öfver

stora flottans upförande, vredgades han äfven öfver dess be-

fälhafvare, sin bror hertig Carl, och yttrade sig en dag så-

lunda till mig: »Min bror förtjenar, att jag skickar honom

»att vara storamiral på Rosersberg». Jag vågade svara: »Det

»vore ett förträffligt sätt att upfylla ryska hofvets afsigter.

»Man skulle icke der se något häldre än schismer och miss-

»förständ emellan medlemmarne af den svenska kongl. famil-

»len. Dessutom vore det också ett sätt att förskafla hertigen

»ett parti innom landet och samla oppositionen omkring ho-

»nom». »Ah!» sade konungen med humeur; »min bror får

»aldrig något parti». Då jag sålunda försvarade hertigen emot

sin upretade bror, kunde jag icke föreställa mig, att han 5

är derefter skulle låta bruka sig till att blifva min grymme

förföljare och fijrtryckare.

Vid denna tid tre dagar före sjöslaget vid Svensksund,

eller den 21 aug., dä jag en morgon kom in till konungen,

satt han i sängen och höll i handen ett bref, som han just

då slutat att skrifva. »Je viens de faire un coup de ma

»tete», sade han. »Voici une lettre que j'ai ecrit[e] au prince

»de Condé, pour linviter de venir en Suede». * Då upläste

' »Jag har nyss tagit ett steg efter mitt eget hufvud. Se här

ett bref, som jag skrifvit till prinsen af Condé för att inbjuda honom

att komma till Sverige."
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han detta bref, som är tryckt i memoires de la maison de

Condé, andra tornen. Han yttrade sig deruti : »Offrir ä iin

»Bourbon et ä un Condé un azile dans mon camp, cest y
»apeller la victoire. Vous proposer de chercher une retraite

»dans mes etats, c'est moins vous témoigner Finteret que je

»prends ä vous, que ce n'est satisfaire å mes sentimens les

»plus doux * etc.» Det var begripligt att detta anbud icke

kunde antagas. De franska prinsarne kunde icke närma

sig till kungen i Sverige, så länge han var i krig med ryska

kejsarinnan utan att stöta henne, hvars gunst de framför alt

voro nödsakade att bibehålla. Två år derefter eller den 20

januari 1792, två månader före sin död, förnyade kungen sin

inbjudning till denna prins i ett bref från Haga. Deruti skref

han: »J'espére que Votre Altesse se souviendra qu'il se trouve

»en Allemagne un duché de Poméranie, acquis a la Suéde

»par les armes de Gustave Adolphe et affermi sous le sceptre

»de sa lille par les victoires du grand Condé! Cest, je crois,

»vous en dire assez, et nous devons reciproquement nous at-

tendre». ^ Prinsen svarade på detta bref med ett från Bingen

af den 28 Mars samma år, det vill säga dagen före konun-

gens död.

En bataille emellan svenska och ryska skärgårdsflottorne

förestod oundvikligen, sedan konungen icke tillåtit sin flotta

att draga sig tilbaka till Svartholmen. Konungen besökte

som oftast denna flotta, och dess l)efälhafvare grefve Ehren-

svärd kom äfven ofta i land att aflägga rapport om dess

tillstånd. Stundom kom han in i mitt tält under afljidan

på företräde hos konungen, då han satte sig vid mitt skrif-

bord och ritade med penna och bläck carricaturer, hvilka i

' »Att erbjuda en Bourbon och en Condé en tillflyktsort i mitt

läger, det är att dit kalla segern. Att föreslå er att draga er undan

till mina stater, det är mindre att betyga er det intresse jag hyser

för er än att tillfredsställa mina mest ömma känslor».

" Jag hoppas att Ers Höghet erinrar sig, att det i Tyskland fin-

nes ett hertigdöme Pommern, som förvärfvats åt Sverige genom Gustaf

Adolfs vapen och hvars besittning under hans dotters spira befästats

genom den store Condés segrar. Jag har, såsom jag tror, härmed sagt

er nog och vi skola förstå hvarandra.»
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de minsta drag röjde hans ovanliga talang. Prinsen af Xas-

sau, som commenderade den ryska flottan, låg med den på

redden framför Fredricshamn, der han altmera förstärkte sig,

till dess hans styrka upgick till 120 segel eller jämt tre gån-

ger mera än den svenska escadern, som bestod endast af 40.

Då trodde han det vara en lätt sak att tillintetgöra denna

escader, som låg i Svensksund, hvarföre han detacherade 20

större fartyg att ifrån. A spö, lägga sig emellan Musalö och

Kusalö holmar att tillspärra retraiten, under det han med

hnfvudstyrkuFn] närmade sig för att angripa sundet. Konun-

gen begaf sig den 23 augusti till flottan för att taga dessa

fienders rörelser i ögnasigte. Då tillät han, hvad som hitin-

till blifvit vägradt, att tillstänga sundet genom försänkningar,

hvilka dock, i anseende till tidens korthet blefvo ofullstän-

digt verkstälda, och som fartygens besättningar voro af sjuk-

domar försvagade, beordrades en del af gardet och Upland.-^

regemente att embarquera till deras förstärkande. Då ko-

nungen om aftonen kom i land, sade han mig att försänk-

ningarne blifvit beslutne, och att följande dagen en bataille

ofelbart skulle äga rum. Följande morgonen den 24 aug.

låg han ännu, då öfversten, (sedermera amiralen) Måns Ro-

senstein, hvilken commenderade turuma ' Björn Järnsida,

som låg närmast sundet, kom i land för att aflägga en rap-

port. Konungen var mycket rörd, då han tog afsked af ho-

nom, och dä Rosenstein, som var det icke mindre, kom ut

ifrån kungens inre tält och träffade mig i det yttre, omfam-

nade han mig med värme, som en man, hvilken gick att möta

ett okändt öde.

Kort derefter, omkring kl. 9, börjades den förfärliga

bataillen, som sedan räckte hela dagen ända till sena af-

tonen. Konungen klädde sig skyndesamt och for till Kol-

kasari, der han ifrån ett berg åskådade slaget. Klockan

O om aftonen återkom han till Kymenegård. Hans ui)syn

var lugn, men nedslagenhet och bekymmer varo målade i alla

till hans suite hörande personers ansigten. Jag öfverlänmade

honom de med en courir från Stockholm under hans från

* Namn på ett slags skärgårdsfartyg. Ufg. amn.
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varo ankomne paqueter och depecher. Han gick in med
dem i ett af de fyrkantiga tälten. Suiten stannade utanföre

pä gården och groupperade sig till hviskningar sins emellan

öfver dagens händelser och till gissningar öfver deras sanno-

lika följder. Jag förmärkte af de yttranden jag hörde fällas,

att man ansåg alt ohjelpligen förloradt, och att man högligen

ogillade envisheten att icke tillåta den föreslagne retraiten till

Svartholmen. Omsider öpnade konungen fönstret af det lilla

tält, der han befann sig, och ^'inkade mig till sig. Då jag

kom honom nära; sade han sagta för att icke höras af de

andre : »Alt gick bra ; flottan slogs med mannamod ; Aspö-

):>escadern var illa tilltygad, och hade redan strukit sina flag-

»gor, då ryssarne lyckades att uptaga försänkningen, och göra

»sig väg genom sundet. Jag gaf dä ordres till retraite och

»for i land. Det höres af den fortfarande canonaden, hvars

»ljud aflägsnar sig, att retraiten fortsattes». Detta var konun-

gens förhoppning, men den delades af ingen i hans högquar-

ter. Man ansåg hela flottan vara i fiendens vald och vän-

tade, att arméen, hvars högra flanque nu var obetäckt, skulle

redan följande dagen angripas så väl frän land- som sjösidan

genom landstigningar af den segrande flottan, hvilken äfven,

då den bemästrade sig Quamby och Pyttis i arméens rygg,

skulle göra dess återtåg till Abborforss omöjligt. Man förif-

rades deröfver, att konungen icke genast anbefalde retraite,

och förebrådde honom att vilja äfventyra arméens välfärd så-

som han uppoffrat skärgårdsflottan. Utsigterne voro sanner-

ligen mörka, men de förvärrades af den hos de konungen när-

mast omgifvande personerne rådande benägenheten att se svart.

Då det redan var mörkt, och ljus voro uptände i mitt tält,

inträdde öfverste af Klercker till mig, satte sig vid skrifbor-

det, lutande hufvudet på sin arm och suckade tungt. Han
hade varit af konungen skickad från Kolkasari att meddela

flottan ordresne till retraite och var nu återkommen. Af

honom fick jag veta att Oden, Björn Järnsida och de vid

sundet stationnerade fartygen voro af fienden tagne, att öfver-

ste Rosenstein var fången, öfversten baron Fleetwood skuten,

samt att en och samma canonkula dödat grefve Ehrensvärds

Ehrenströms anteckningar. 15
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adjutant, baron Sjöblad, och reg:ts pastorn vid Flemingska

reg:tet, Festin. som var gift med min äldsta syster och nu

efterlämnade henne som enka med tvänne små barn. Han

var en ung man med goda predikogåfvor, hade ett vackert

utseende och var mycket älskad i regimentet. Föregående

dagen hade han besökt mig i lägret, j^trade då en aning

om sin förestående död och anbefalde mig sin hustru och

sina barn. Man hade föreslagit honom att begifva sig till

sjukskeppet, men han ville förblifva pä chefsfartyget, der han

ifrigt hjelpte till att langa kulor och krut till canoneme,

hvilket nit kostade honom lifvet. Han var född i NoiTland

af den gamla Skunkska slägten, hvilket adliga namn hans

farfars far aflagt, då han inträdde i presteståndet. Om vår

flottas vidare öde kunde öfverste af Klercker icke lämna någon

uplysning; men det som mest bekymrade honom, och hvar-

öfver han i synnerhet suckade, var den för konungen oför-

delaktiga sinnesstämning han funnit både i flottan, i arméen

och i högquarteret.

Sedan han lämnat mig, vandrade jag ensam fram

och tillbaka i tältet, försänkt i dystra betragtelser. Efter

någon stund hörde jag grefve Ehrensvärds kända röst, och

då jag såg ut genom min tältdörr, fann jag honom stående

i öpningen till hofstallmästarens, baron v. Essens, det andra

ifrån mitt, sägande: »Me voilä; je suis battu.» ' Skenet

från ljusen i tältet uplyste hans ansigte, som var svart af

krutrök. Han var åtföljd af sin flagg capitaine, major Cron-

stedt. Bägge ingingo i baron v. Essens tält. Commenderande

amiralens och hans flaggcapitaines närvaro i land gjorde det

sannolikt att hela flottan var tagen. Jag förestälde mig ge-

nast det djupa intryck, underrättelsen om deras ankomst till

högquarteret skulle väcka hos konungen, och ville förbereda

honom derpå, gick således in till honom i det fyrkantiga tältet,

der han satt och läste sin post, och meddelade honom så var-

samt jag kunde denna tidning. Den förvånade ofantligen.

Han befalde mig kalla grefven till sig. Jag gick till baron

' "Se här Ur jag; jag är slagen».
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Essens tält och sade: »Konungen, som fått veta att Herr Gref-

»ven är här, ber Herr Grefven komma in till sig.» Han steg

genast upp och yttrade: »Hastigt har han ock fått veta det».

Jag var så högligen interresserad att få veta, hvad han hade

att rapportera om slagets yttersta resultat, att jag icke kunde

emotstå frestelsen att stadna ett stycke utanför tältet, der jag

genom det öpna fönstret kunde icke allenast se både konun-

gen och amiralen, utan äfven höra hvart ord af samtalet dem
emellan. — »God afton, Grefve Ehrensvärd! Huru står det till

»med min flotta? — »Eders Majestät vet, att den är slagen?»

— »Ja, jag vet att den förlorat bataillen emot öfvermagten;

»men huru mycket är deraf i behåll». — »Föga eller intet».

— »Retraiten börjades redan klockan 6, då jag for i land,

»och var, som jag såg, långt avancerad». — »Eders Majestät

»glömmer, att den skulle verkställas genom Aspö escadern.»

— »Aspö escadern var ju i början af bataillen slagen.» —
»Den hade sedermera haft tid att bota sina skador». — »Så-

»ledes tror Grefven, att ingen ting kunnat räddas». — »Kanske

»att några canonslupar kunna under mörkret frälsa sig till

»Kymene elf, hvarifrån de likväl icke kunna undankomma,

»utan måste vid arméens upbrott brännas.» Under detta sam-

tal hade konungen framtagit sjökortet och lät amiralen på

detsamma explicera rörelserne. Samtalet slöts med dessa ord:

»God natt, Grefve Ehrensvärd! Ni är fatiguerad och behöfver

»hvila. Bed Cronstedt komma in till mig».

Xär grefven kom tilbaka i baron v. Essens tält, hörde jag

honom säga : »Nu skall du Cronstedt gå in till konungen. Han
»tror icke mig, utan inbillar sig ännu att han har en flotta;»

hvaråt de i tältet närvarande mycket skrattade. Jag quarstad-

nade på samma ställe för att äfven höra samtalet med Cronstedt.

Frågorne voro nästan desamma, likasom svaren voro öfver-

ensstämmande med grefvens. Nu kunde, efter hvad jag så-

lunda hört, icke mera hos mig upstå någon tviflan derom,

att svenska skärgårdsflottan, vid sin första drabbning med
fienden, var i grund förstörd. Sedan jag öfverlemnat mig åt

smärtefulla tankar öfver de för riket i allmänhet och arméen

i synnerhet upkommande följder af en sådan förstörelse, be-
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sinnade jag med oro konungens närvarande enskilda ställning.

Jag såg honom vara föremål för ett bittert missnöje äfven

hos dem, hvilka främst voro pligtige att visa honom tillgif-

venhet. Han satt ensam och öfvergifven i sitt tält, blottstäld

för klander och oblida omdömen i de bredvid varande tälten,

utan att hans hofmän togo ett steg för att ådagalägga deras

deltagande i hans vidtutseende belägenhet. Dessa betraktel-

ser förde mig till det i sig sjelf förhastade och oöfverlagda

beslut att åtminstone i min person framställa för hans ögon

en undersåte, som uprigtigt delade hans bekymmer. Jag tog

således i handen en rulle rent papper på mitt bord, likasom

jag skulle hafva haft något att föredraga, och gick in till ho-

nom, som jag fann ännu sittande i det fyrkantiga tältat fram-

för det med papper lastade skrifbordet. Men knapt hade jag

tillslutit dörren efter mig, innan jag insåg min djerfhet, och

kunde således blott med stillatigande och S3'nbar förlägenhet

besvara den mig gjorda fråga: 'oHvad är det?r> Sedan ko-

nungen betragtat mig en liten stund, sade han med ett god-

hetsfuUt leende: »Jag förstår; ni vill se min contenance uti

»närvarande ställning. Först och främst skall jag säga er, att

»som jag redan erfarit många motgångar, har jag lärt mig

»att icke låta af några sådane nedslå mitt mod, utan när de

»inträffa, blott vara betänkt på utvägar att bota dem. För

»det andra kan jag ännu icke öfvertyga mig derom, att olyckan

»är så stor som den föreställes; ty det synes mig omöjligt, att

»icke en stor del af flottan räddat sig.» Jag fördöljde icke,

att jag åhört samtalet emellan konungen och grefve Ehren-

svärd samt hans flagg capitaine; jag sade, att deras yttran-

den ingifvit mig en stor oro, och jag bad om förlåtelse för

min dristighet att genom mitt deltagande vilja lindra de be-

kjonmer, som jag hos Hans Maj:t förmodat. Han bad mig

vara tranquil och yttrade den förhoppning, att sakerne icke

voro i en så svår ställning som man förestälde sig. Den

samma dag ankomne courieren hade medfört ytterligare un-

derrättelser om den i Paris utbrutne revolutionen. Redan i

början af augusti månad hade tidningarne om Bastillens in-

tagande, om morden på Launay, Foulon, Berthier m. fl.
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ankommit. Konungens sinne var kanske lika mycket, om
ej mera, frapperadt af dessa förvånande händelser än af

den förlorade sjöbataillen, och han berättade omständligen

alla detailler deraf.

Konungen åt vid Kymenegard i en salon, hvars väggar

voro beklädde med färskt granris. Denna afton lät konun-

gen icke servera soupén förr än ett par timmar senare än

vanligt, så vida han ville sluta läsningen af sina depecher

och af de till sitt innehåll så vigtiga tidningarne, som courie-

ren medfört. Denna souper var triste. Konungen talade

mast om händelserne i Frankriket. Hans berättelser derom

åhördes med liknöjdhet och tystnad. På af honom gjorde

frågor svarades med monosyllaber. Han lotsade ej märka

det allmänna missnöje, som uppenbarade sig i de närvaran-

des miner och åtbörder. Efter soupén, det vill säga efter

midnatten, såg jag honom ännu i sitt tält, innan han lade

sig. Han syntes icke otålig öfver de trumpna phisonomier

han sett vid soupén. Han ursägtade dem som en följd af

nationallynnet och höll sig fast vid den Öfvertygelse, att större

delen af skärgårdsflottan räddat sig.

Följande morgonen d. 25 aug. lilef konungen länge lig-

gande i sin säng. Han steg icke upj) förr än emellan kl.

10 och 11. Från sjön kom ingen underrättelse. Vid mid-

dagsbordet frågade han öfverste af Klercker, om det fanns i

nejden nära stranden något berg, hvarifrån man kunde öfverse

gårdagens bataillefält, samt om man till häst kunde ditkomma.

Då detta bejakades, befalde han, att hästarne skulle sadlas till

efter slutad måltid, då han ville begifva sig till nämde berg.

Efter återkomsten derifrån, sade han mig, att han nu genom

egna ögons vittnesbörd vore förvissad att fienden icke bemäg-

tigat sig mera än sex svenska fartyg, ty med så många hade

han räknat antalet af ryssarnes före bataillen vara ökadt, och

att således den öfriga delen af skärgårdsflottan vore räddad.

Såväl af hvad konungen sjelf om sin ridt till berget och der

gjorde uptäckter berättade, som af hvad baron v. Essen först

och öfverste af Klercker sedermera förtäljde härom, erfor jag,

att konungen, sedan han kommit till detta ställe, börjat räkna
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fartygen och derefter med stor förnöjelse utropat: »Der äro

»icke mera än sex utöfver de som ryssarne hade vid batail-

»lens början». Baron v. Essen, som icke kunde öfvergifva

sin på de sannolikaste skäl grundade tro, att hela svenska

flottan var i fiendens händer, svarade då: »De gjorda priserne

»äro utan tvifvel införde till Fredricshamn». Konungen: »Det

»är icke rimligt att föreställa sig, att ryssarne efter en så blo-

»dig och långvarig bataille, som gifvit dem så mycket att syssla

»med egna skadors botande, skulle haft tid att redan följande

»dagen bortföra priserna». Baron v. Essen: »Om det än

»icke synes rimligt, måste det dock så förhålla sig, så vida

»priserne icke alla synas der. Dessutom visar sig der, bakom
»den der holmen en skog af master; priserne kunna till en

»början vara förde dit». Konungen, sedan han betragtat dessa

master med sin kikare: »Baron v. Essen irrar sig; de äro

»icke master af väpnade utan af transport fartyg. Är det

»icke så Öfverste Klercker?» Han bugade sig och bekräftade

konungens mening. Då baron v. Essen omtalade för mig

hvad som tilldragit sig på berget, gjorde han sig mycket lustig

öfver konungens benägenhet att tro, hvad han önskade och

tadlade bittert öfverste Klerckers låga eftergifvenhet, som han

kallade den. Likväl visade sig sedermera, att det var konungen

som dömt rätt, att öfverste Klercker endast hyllat sanningen

samt att det origtiga omdömet stadnade för l^aron v. Essens

räkning och för deras, som förfäktat samma mening som han.

För att inhämta tillförlitliga underrättelser om sven-

ska flottans öde afiärdade öfverste af Klercker cornetten

(numera öfv. lieut:n) Lange, tjenstgörande vid recognoscerings-

corpsen, till Mogenpörtö. Han återkom derifrän den 26 om
aftonen med den rapport, som han genast fick inför konun-

gen sjelf aflägga, att han i dagbräckningen samma dag sett

några och trettio (jag tror 34) svenska skärgårdsfartyg under

öfverste (sedarmera amiral) Dankvardts befäl med god vind

styra till redden af Svartholmen. Man kan föreställa sig så

väl konungens tillfredsställelse öfver denna tidning, som för-

trjielsen öfver densamma hos dem, hvilka envisats att anse

alt förloradt.
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Den 27 om morgonen, då jag kom in till konungen,

satt han i sin säng och drack chocolade. Med anledning af

ett samtal, som jag haft med öfverste af Klercker föregående

aftonen, vågade jag föreställa Hans Maj st. nödvändigheten att

i egen person begifva sig genast till Svartholmen för att

betyga flottans befäl och gemenskap sin höga tillfredsställelse

öfver deras i bataillen ådagalagde mod och tapperhet, sjelf

inspectera de skador, fartygen lidit i anseende till skrof och

tackling, för att dömma, om de kunde botas på stället, utan

att flottan för dessa reparationer behöfde skickas till Svea-

borg. Jag understälde, om ej Hans M:t ville anbefalla öfverste

Klercker, som länge varit tygmästare vid arméens flotta, och

om hvars nit samt redliga tillgifvenhet för konungens person

ingen tviflan ägde rum, att vara sig följagtig för att under-

söka och upgifva de verkliga behofven och erhålla updrag

att med skyndsamhet bedrifva flottans iståndsättande, så att

den åter kunde löpa ut för att betäcka arméens nu blottade

högra flanque, o. s. v. Sedan konungen en liten stund öfver-

vägat denna framstälhiing, sade han : »Ni har rätt. Ert förslag

»är godt. Jag antager det och res[er] genast till Lovisa». Han
steg straxt upp, ordres gåfvos om afresan, grefve Ehrensvärd,

öfverste af Klercker och major Cronstedt erhöllo befallning

att följa konungen ; åt general Plåten öfverlämnades befälet

öfver arméen, och ett par timmar derefter satt kungen redan

i sin vagn.

Den anledning, öfverste af Klercker gifvit mig till i fråga

varande proposition, var ett svar af honom på min fråga, om
han, som sett alla fartygen under bataillen, då han till dem
framförde konungens ordres om retraite, trodde att de voro

så skadade, att de icke denna höst kunde repareras utan' vid

varfvet på Sveaborg? »Skadorna, som de fått i slaget», sade

han, »äro mindre betydliga; men jag frugtar, i anseende till

»tänkesätten och oviljan hos somlige befälhafvare, att de

»upsåtligen förvärras i hamnen vid Svartholmen». Ehuru

denne för konungens och fäderneslandets tjenst nitiske man
var af naturen misstänksam och benägen att se svart, lära

hans misstankar denna gång icke saknat all grund, ty efter
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hvad han sedermera berättat mig, hade det verkligen befunnits,

att åtskillige officerare på canonsluparne, hvilka längesedan

äro döde, hade sjelfve med yxan i hand i gemenskapens

närvaro sökt att göra sina fartyg för längre tid obrukbare.

Konungens ankomst hindrade en vidare utsträckning af denna

förstörelseprincipe. Hvart fartyg undersöktes på det nogaste,

protocoll ibrdes öfver dess brister, och befallning afgick till

Sveaborg att ifrån dervarande förråder oförtöfvadt afsända till

Svartholmen alla de felande behofven jämte ett nödigt antal

varfstimmermän. Öfverste Klercker erhöll best}Tet med repa-

rationerne, hvilka skedde med den drift, att några veckor

derefter flottan åter befann sig i fullkomligt slagfärdigt till-

stånd, men den anträffade icke mera någon fiende, h^'ilken

föregaf, att han af stormar och motvind varit hindrad att

ånyo angripa. Man kan af följande anecdote dömma om de

svårigheter öfverste Klercker vid uppfyllandet af sin commis-

sion hade att bestrida. Han berättade, att efter en i Lovisa

hos konungen hållen conseil rörande bemälde reparationer

hade han vid utgåendet sagt till grefve Ehrensvärd : »Låtom

»oss nu, Min Grefve, med förenade krafter och till befordran

»af fäderneslandets bästa söka att uppnå konungens afsigter,

»emedan ett motsatt förhållande vore ett föiTäderi», hvarå

han fått till svar : »Tror du icke att fäderneslandet vore bättre

»betjent dermed att de icke uppnåddes, och att deras be-

»fordrande snarare förtjenar namn af förräderi?»

Man må likväl icke i anseende till detta yttrande med
stränghet bedömma grefve Ehrensvärd. Han var en man af

sällsynta egenskaper, af den största personliga tapperhet, för-

tjent af allmän aktning, med kärlek för sitt land och med
verklig tillgifvenhet för konungen; men han var missnöjd

med kriget, missnöjd med resultaterne af den sista riksdagen;

han delade ridderskapet och adelns tänkesätt deröfver, och

hans politiska grundsatser befunno sig stundom i strid nied

hans öfriga pligter. Ehuru konungen kände detta förhållande,

visade han dock honom ingen sårande obenägenhet.

Ehuru ryssarne vunnit bataillen den 24 Aug. och fastän

prinsen af Nassau icke litet förhäfde sig öfver sin seger, var
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den dock dyrköpt för de segrande och aldeles icke vanärande

för de öfvervundne. Det var tvärtom ärofullt för svenskarne,

att med ett vapen, som efter sin inrättning för första gången

nyttjades emot fienden, kunna uthärda en 12 timmars blodig

strid emot en jämt tredubbelt öfverlägsen styrka, utan att

dervid förlora mera än sex fartyg, samt att med trettiofyra

fartyg kunna verkställa sin retraite, utan att blifva förföljd,

och ett par veckor derefter åter vara i stånd att emottaga

ett nytt anfall, om fienden varit i belägenhet att kunna våga

ett sådant. Dessa facta kunna ej vederläggas af det skryt,

hvarmed prinsen af Nassau upfylde sina rapporter och Europas

tidningar. Det var honom förbehållet att följande året på

samma ställe erfara ett nederlag, ofantligen större, än den

seger, som han nu öfvermåttan förstorad tillägnade sig.

En annan fördel af det råd, som jag tagit den friheten

att meddela konungen om dess resa till Svartholmen, var

den, att Hans M:t genom antagandet deraf undvek den obe-

haglighet att vara närvarande vid arméens retraite från Kymene-
gård den 1 September. Aftonen förut hade jag begagnat

den vackra väderleken och min under konungens frånvaro

ägande ledighet för att till fots aflägga ett besök hos majoren

(nu generalmajoren) Odert v. Essen, som commenderade en

jägarepostering vid elfven icke långt från högqvarteret. I

sällskap med honom och en ung artillerieoftlcerare Schultz,

for jag äfven öfver elfven till en der boende prestenka, som

hade en hygglig dotter. Jag återkom sent till Kymenegård,

beledsagad en del af vägen af desse bägge officerare. Sedan

jag sofvit någre timmar, väcktes jag af larmtrumman och af

en häftig fusillade, blandad med canonskott; jag skyndade

att kläda mig och att packa in mina papper. Befallning

gafs att nedbryta lägret. Min vän, baron Leyonhjelm, cavalier

hos prinsessan, som var stabsadjutant hos konungen, och nu

i sådan egenskap tjenstgörande hos general Plåten, kom
ridande till min tältdörr och tog afsked af mig med en mine

och en ton, som jag aldrig kunnat förgäta. De likasom ut-

tryckte en aning, att vi aldrig mera skulle råkas. Under det

man var sysselsatt med tältens nedtagande, gick jag ut genom
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gårdsporten på landsvägen. I detsamma kommo några sol-

dater Lärande på en bår en blesserad officer. Båren nedsattes

på hans begäran. Det var v. Essen, med hvilken jag varit

tillsammans några timmar förut. Han var l)lesserad i låret.

Straxt efter honom upfördes på en annan bår lieutenanten

Schnltz, dödligen blesserad af en kula i bröstet, hvaraf han

kort derefter afled.

Rj^ssarne hade efter sjöbataillen behöft sex dagars tid

att rusta sig till det nu gjorde dubbla anfallet från land- och

sjösidan. Under det arméens förposter vid Högforss, Jäppälä

och Kaljokoski på östra armen af Kymeneelf angrepos, gjorde

fiendtliga skärgårdsflottan attaquer på dess flanque och i

ryggen å särskilda ställen, men fann allestädes motstånd.

Befallning gafs till retraite, hvilken verkstäldes långsamt och

med ordning. Vid alfarten från Kymenegård tillbjöd jag

konungens hofmästare le Griel att åka med mig. Som lands-

vägen, isynnerhet vid Heinlax och Broby, går nära stranden,

sågo ^å ryska galererna och kaikerne, ifrån hvilka kulorne

gingo öfver vägen. Vagnen var förespänd med fyra magra

och uttröttade hästar, som knappast orkade gå oaktadt alla

piskslag af kusken, som hörde till hofstallet, och var den

största poltron jag någonsin sett. En gång under denna

färd, förskräckt af canonkulornes hvinande, kastade han sig

gråtande från kuskbocken och ville rädda sig i skogen. Icke

utan den största möda kunde vi förmå honom att åter intaga

sin plats. I denna campagne var vid högquarteret anstäld

utan särskild fonction en gammal öfverste vid fortification

Röök, en löjlig gubbe, schackspelare, magnetiseur, storskrytare,

en skottafla för elakt skämt af alla som omgåfvo konungen;

han hade åtkommit en trosshäst, på hvilken han med upsyn

af den största ängslan passerade min vagn, ouphörligen

hackande med spårarne i den dåliga kampens sidor och ur

stånd att besvara de frågor honom gjordes. Hela hans väsende

tycktes uttrycka de orden: Dsauve qiii ])eutr>. Vid Broby

mötte jag öfversten (nu generalen) grefve Philip v. Schwerin,

som der förde befälet. Han red tranquilt på landsvägen,

rökande sin pipa. Som jag icke visste, om fienden längre
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fram redan landstigit och couperat vägen, frågade jag honom,

om jag med säkerhet för det medförande archivet kunde

färdas vidare, hvilket han bejakade. Af det längre ner på

stranden upförda svenska batteriet, som serverades med skick-

lighet af tvenne artillerieofficerare Whittlock och baron Sven

Palmstjerna, blefvo tvänne ryska galerer skutne i sank.

Enligt utsago af en rysk underofficerare vid namn Malm,

som denna dag varit ordonnance hos prinsen af Nassau, hade en

landstigning af ryssarne på udden söder om Broby ägt rum af

tvänne fördelningar på olika ställen, hvilka då de deboucherat

på hvar sin sida om ett emellan dem liggande berg, uppå

hvilket prinsen stält sig, ansett hvarandra för fiender och

börjat skjuta, då prinsen af Nassau befallt Malm, som bar

hans kikare att springa ner för att uplysa om villfarelsen,

men den utskickade fann för godt att nyttja tillfället att

desertera till svenskarne. Då jag enligt mitt åliggande för-

hörde honom, öfver hvilka förhör med öfverlöpare och krigs-

fångar omständliga protocoller fördes, hade han ännu prinsens

kikare, som han tillböd mig att köpa, hvilket jag afslog, så-

vida det var stulet gods. Från nämde berg hade prinsen af

Nassau sett cantzlivagnen på landsvägen, hvaraf han tog sig

anledning att i sin rapport införa, att konungen flygtade i

den, hvilken osanning jag sedermera i utländska tidningar

vederlade. Konungen mötte jag icke förr än middagstiden

vid Pyttis, då han kom ridande, åtföljd af öfverste kammar-

junkaren baron Taube, som var öfverkommen till Finland

och framhunnen till gränsen med lätta dragonerne, hvilka

nu kallas lifgardet till häst. I anledning af l:)aron Taubes

namn, erinrar jag mig att konungen en dag vid Kymene-

gård, sedan han erhållit rapport om denne barons och hans

trouppes öfverkomst, yttrade mycken fägnad öfver denna

tidning. Jag, som då icke hade en närmare bekantskap med
baron Taube, men kände hans intima förbindelse med grefliga

Fersiska famillen, som ansågs höra till konungens motparti,'

frågade Hans Maj: t, om han var säker om baronens tillgifvenhet

för hans person ; konungen svarade härpå med rörelse : »Ah

!

»Cest mon ami de quarante ans»\ Jag blef också sedermera

' »Han är min vän sedan 40 år».
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öfvertygad, att baron Taube fuHkomligen förtj enade det stora

förtroende, konungen hyste till hans tänkesätt och som aldrig

undergick någon rublming.

Konungen befalde mig att fara förut till Lovisa, der

högc^uartert nu uprättades. Sjelf red han fram emot den

retirerande arméen. Baron Taube erhöll denna dag en svår

contusion af en canonkula, och af hvilken contusion han

hade en plågsam känning till sin lefnads slut. Vid Sutula

bro stupade min vän baron Leyonhjelm af en fiendtlig jägare-

kula. Sedan svenska arrieregardet kommit öfver bron, skulle

den antändas, hvartill brännbara materialier voro anlagde

under bron. Flere soldater, skickade att tända, blefvo ned-

skutne; baron Leyonhjelm kastade sig då af hästen, tog facklan

i hand för att verkställa antändningen, men föll dödligt

träffad; då tog generaladjutanten, grefve Gustaf Wachtmeister,

som commenderade arrieregardet, samma fackla och lyckades

att sätta bron i brand. En parlementaire reclamerade seder-

mera Leyonhjelms lik, som af fienden med bet3'gande af stor

aktning för den fallne officerarens tapperhet utlämnades, och

som några dagar derefter begrofs med all militairisk heder i

Lovisa under uttryck af arméens allmänna saknad. Om
denne älskansvärde ynglings dagar icke blifvit så plötsligen

afskurne, hade han utan tvifvel genom sina mogna råd och

varningar hindrat sin intime vän, grefve Claes Horn att

fyra år derefter inlåta sig i den afskyvärda sammangaddning

emot konungens lif, hvarigenom han störtade sig sjelf i ett

djup af olycka och vanära.

Efter ankomsten till Lovisa erhöll grefve Ehrensvärd

som belöning för sitt förda befäl öfver skärgårdsflottan stora

korset af svärdsorden, men derjämte befallning att begifva sig

till Carlscrona med updrag att söka förekomma de oordningar

och försnillningar, hvilka förspordes äga rum innom amiraU-

tetet. Då grefven kom ut ifrån konungen med sin nya cra-

chat, var jag i yttre rummet. Han omtalade då för mig den

commission han fått och tillade : »Jag har sagt konungen, att

pdessa oordningar och försnillningar omöjligen kunna förekom-

»mas, om ej en ordentlig police inrättas». Vid samma tid
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blef grefvens flaggcapitaine, major Cronstedt, befordrad till

öfverste lieutenant, men blef derjämte beordrad att begifva sig

till Stralsund för att i Pommern besörja om bA^ggandet och

utrustandet af ett antal canonslupar till nästa campagne. Bägge

dessa updrag gåfvos väl med alla yttre tecken af nåd och

välvilja, men synbart var dock att de voro en följd af ko-

nungens missnöje öfver bägges förhastade steg att den 24 aug.

om aftonen begifva sig i land ifrån den retirerande flottan

utan att taga kännedom om dess blifvande öde.

Som den ryska stora flottan nu var mästare i Östersjön,

hade den kunnat detachera några skepp och fregatter till

Hangö udd och Porkala för att tillspärra sjöcommunicationen

emellan Sverige och Finland, hvilket ändamål också fullkom-

ligen uppnåddes. Fienden hade pä Elgö vid Porkala och

Barösund upkastat batterier till att försäkra sin position

och än mera dominera segelleden. Svenska troupper till ett

antal af 8,000 man, öfverkomne den 18 september från Sverige,

samlades i Ingo socken nära kusten för att hindra fiendtliga

landstigningar och åtminstone hålla communicationen till lands

öppen. Baron Armfelt, som hela sommaren varit i Stock-

holm, förde befälet öfver denna corps och begagnade den att,

fastän med mycken manspillan å vår sida, storma dessa bat-

terier och vända deras canoner emot de ryska skeppen, hvilka

skyndesamt måste aflägsna sig och lemna rum för den tal-

rika transportflotta, som under de föregående veckor samlat

sig på västra sidan om Hangö udd. Under det befäl, baron

Armfeldt förde på detta ställe, hade han genom samtal med

transportfartygens skeppare och efter inhemtad kännedom af

deras contracter och certepartier blifvit uplyst om en mängd

underslef och för kronan menliga åtgärder, hvilka föllo fin-

ska krigscommissariatet till last och Ijusligen ådagalade den

oreda och egennytta som herrskade i detta verk. Han sam-

manfattade alla dessa uptäckter i en omständlig pro memoria

och skickade den till mig med begäran att lägga den för

konungens ögon och nämde i det medföljande brefvet, att han

underrättat baron Klingsporr om sin nu gjorde demarche.

Då jag upläste för konungen memoiren och brefvet, sade han

:
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5)Jag är öfvertygad, att alt det der är sannt ; men jag är likaså

»öfvertygad, att det skulle tillgå på lika sätt under hvilken

»annan commissariatschef som hälst. Med denne har jag

»åtminstone den fördel, att han lyder, icke upkastar svårig-

»heter vid alt, och att sakerne gå». Jag kunde icke afhålla

mig från framställande af den anmärkning, att det vore föga

upmuntrande för redlige och oegennyttige embetsmän, om
utan annan grund än deras blotta befattning med kronans

medel deras redlighet skulle misstänkas och de blifva för-

blandade med sådane jDersoner som de nu ifråga varande.

Jag kunde icke begripa, tillade jag, huru det vore möjligt,

att med bestående af sådane misstankar en ärlig man ville

åtaga sig en tjensteförrättning, hvilken i monarkens ögon nöd-

vändigt skulle compromettera honom. Häruppå svarades med
en mine, som tydligen uttrj^ckte ett rotfästadt misstroende

till alla förvaltare af allmänna medel. Kanske att regenter

med den erfarenhet de vunnit äro mera än andre i en t\ån-

gande belägenhet att hysa ett sådant misstroende.

Under slutet af denna campagne, september och oktober

månader, var kongl. secreteraren (nu statssecreteraren) Leo-

pold vid högquarteret. Konungen hade kallat honom till sig

för att på lediga stunder samtala med honom i litteraira äm-

nen. Denna kallelse smickrade icke litet Leopolds fåfa,nga,

som på den tiden var tämligen stor. Vi voro dagligen till-

samman först i Lovisa, och sedan i Borgå, i hvilken senare

stad vi bodde i samma hus och åto vid samma bord, h\dl-

ket serverades från konungens kök, emedan enligt den då

antagne etiquetten ingendera af oss kunde äta med konun-

gen. En civil person kunde icke, förr än han blef statssecre-

terare, komma i åtnjutande af denna heder, hvilken likväl

icke förvägrades en fänrick vid gardet. Leopold och jag sym-

pathiserade icke fullkomligen och kommo således icke till

någon inbördes förtrolighet, Jag kunde, fastän intagen af

den största aktning för hans genie och talanger, icke vänja

mig vid hans nycker, h vilka han äfven blottade i sina för-

hållanden till konungens person. Stundom föregaf han sig

vara sjuk och afhöll sig då flera dagar att upvakta H. M:t
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Han ville af mig noga utforska, om konungen frågat efter hans

tillstånd, och med hvilka ord, och med hvilken mine? Tröt-

tad af dessa ofta förnyade förfrågningar, sade jag en gång vid

middagsbordet, att konungen visserligen åter frågat, huru det

var med hans sjuklighet, samt att jag derpå svarat: att han

fortfor att beklaga sig öfver sin opasslighet, att jag icke visste

hvaruti den bestod, men att jag med fägnad sett, att åtmin-

stone matlusten icke hos honom förminskats. Detta retade

honom ofantligen, så att han icke kunde återhålla utbrottet

af sin vrede. Denna väckte min, och efter skarpa, yttranden

å ömse sidor lämnade jag bordet och gick in i min kam-

mare. Samma afton klädde sig Leopold för första gången

efter omkring åtta dagars vistande i sitt rum, gick ut i sta-

den och kom sent hem. Vid hemkomsten kom han in till

mig, som satt vid skrifbordet och ännu var vid elakt lynne

efter händelsen- om middagen. Hans lynne var deremot up-

klarnadt. och han berättade omständligen, huru han efter en

promenad på Borgå gator gått upp till konungens quarter

och låtit anmäla sig, samt huru konungen vid hans inträde

i rummet gått emot honom till dörren, fattat bägge hans

händer och ledt honom fram till sitt arbetsbord, der han an-

visat honom en fauteuil bredvid sin egen, sägande leende, att

han borde under framgåendet stödja och sedan bequämt pla-

cera en person, som nyligen A^arit så sjuk och förmodligen

vore ännu matt efter sin sjukdom. Intagen af denna nedlå-

tenhet, märkte Leopold icke den persifflage som under den-

samma var förborgad. Sedan hade en conversation följt,

som räckte några timmar, och som förtjusade den store skal-

den. Jag är skyldig honom icke allenast den rättvisa, att

han sedermera gjorde alt för att bringa i förgätenhet sitt för-

ifrande under måltiden, utan äfven den, att jag efter konun-

gens död samt under och efter mina olyckor funnit i honom

en verklig vän, som oafbrutet visat mig ett uprigtigt delta-

gande, en sann tillgifvenhet och ett fullkomligt förtroende.

Jag tror det var i october månad detta år, som lagman

baron Axel Reuterholm uti ett bref till mig yttrade den ön-

skan att få personligen upvakta kungen i Lovisa, hvartill
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han dock, i anseende till ett qväljande samvete öfver sina

intima förbindelser med det emot kongen fiendtliga partiet,

trodde sig böra genom mig begära tillåtelse. Den bevilja-

des utan svårighet. Jag miderrättade honom derom och till-

bjöd honom att bo i mitt quarter. Han kom, jag anmälde

hans ankomst och lät honom veta timman, då konungen ville

emottaga honom. Dä han kom hem ifrån sin audience, om-

famnade han mig med den största värme, omtalade med för-

tjusning det nådiga bemötande han rönt och svor mig efvig

tacksamhet för det jag beredt honom ett sådant. Fåfängt

försäkrade jag honom, att jag deruti icke hade någon del,

utan att detta bemötande var en följd af konungens egen väl-

vilja och af hans vanliga godhet. Han fortfor att vilja vara

mig särskilt derföre förbunden och uttömde sig i beröm öfver

en konung, som han likväl i sin själ innerligen hatade. Det

var fruktan, att hans dumma stämplingar emot monarken

kunde ådraga honom någon fara, som fört honom till Lo-

visa. Nu, då han fann, att kungen var om dem okunnig,

uplifvades hans mod ända dertill att genom mig söka att

blifva riddare af nordstjemeorden till belöning för sin bered-

villighet att på Peikala egendom låta kronan upbygga ett

magasin för commissariatet. Andra titlar till ).)elöning kunde

han icke framte. Jag anmälde hans åstundan, men konun-

gen besvarade den endast med ett småleende, sägande: »En

»verité, c'est un peu trop pour si peu de choses».
'

Konungen fördröjde detta år i Finland ända till Decem-

ber månad. Anledningen till detta fördröjande, som gynna-

des af en ovanligt vacker höst, igenfinnes i konungens bref

till grefve Gyldenstolpe från Abo den 29 Xovember 1789.

Han säger deruti: »Etant heureusement ä couteau tiré avec

»toute ma société depuis la derniére diette, rien ne me donne

»de limpatience de retourner. Je dis heureusement, car cest

»un service que ces belles dames m'ont rendu. Je devrai

»ma reputation å leur inimitié.

»Mon bonheur m'eut perdu. Mon ame toute entiére

»Se doit aux grands objets de ma väste carriére;»

' »I sanning, det är en smula för mycket fur så litet.»
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f)et je naurais jamais supporté avec autant de patience lennui

de ce pays, si javois eu ä regretter les douceurs de cette so-

ciété de femmes charmantes et dhommes aimables, dont j'étois

»entouré, et dont par une illusion aussi douce que trompeuse

»je cryois étre aimé. Leur haine et leur injuste dechainement

»m'ont rendii mon devoir doux et aisé å supporter en me
»faisant du travail une necessité et un asile contre Tennui.

»Ne pouvant vivre agréablement dans cette vie, j'ai souhaité

»de vivre honorablement dans Ihistoire, et tous mes efforts

»s'y sont tendus».

'

Konungen var vanligen vid godt lynne, vänlig mot sina

omgifningar och tilltalade äfven sina domestiquer af den lägre

dassen med godhet; men den dag, då han om morgonen

skulle lämna Borgå efter ett långt -s-istande derstädes för att

anträda resan till Stockholm, såg jag honom för första gån-

gen otålig. Då jag kom upp för att taga afsked af honom,

fann ,jag hans trogne franske kammartjenare llemi med tårar

i ögonen. På tillfrågan om orsaken sade han, att han fått

mycket bannor, och att alt livad han nu gjorde klandrades.

Då jag kom in, var konungen redan resklädd och alla sa-

kerne inpackade. Han befalde mig att skyndesamt upsätta

ett bref till arméens befälhafvare. innehållande vissa föreskrif-

ter. Det skulle naturligtvis först upsättas i concept och ju-

steras. Han yrkade, att det skulle ske i ögnablicket. Jag,

' »Som jag lyckligtvis efter den sista riksdagen befinner mig i uppen

fejd med hela min umgängeskrets, är det intet som gör mig otålig att åter-

vända. Jag säger lyckligtvis, ty det är en tjänst, som dessa vackra damer

hafva gjort mig. Jag skall fä deras ovänskap att tacka för mitt rykte.

»Min lycka mig förstört ; nu mer jag egna mig

bör blott åt höga värf uppå min vida stig,»

Och jag skulle aldrig med så mycket tålamod hafva fördragit ledsnaden i detta

land, om jag haft att längta efter behaget af denna umgängeskrets af förtjusan-

de fruntimmer och älskvärda män, af hvilka jag var omgifven och af hvilka

jag i följd af en lika sä Ijuf som bedräglig villa trodde mig älskad. Deras

hat och deras orättvisa förbittring hafva gjort min pligt Ijuf och lätt att

uppfylla, i det de för mig göra arbetet till en nödvändighet och en till-

flykt undan ledsnaden. Då jag i detta lif ej kan lefva på ett angenämt

sätt, har jag önskat att lefva med ära i historien, och alla mina bemödan-

den syfta till detta mål.»

Ehrenströms anteckningar. 1()
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som bodde tvärs öfver gatan, i huset midt emot konungens"-

quarter, sprang upp till mig för att uträtta befallningen, kom
efter en liten stund tillbaka med conceptet, men denna stund

syntes konungen altför lång, ty vagnarne voro förespända

och han ville resa. Sedan återstod renskrifningen ; den verk-

stäldes också med möjligaste hastighet. Niir jag kom tilbaka

med det renskrifna exemplaret, och han hade genomläst och

underskrifvit det, skulle det förseglas på hans bord. Ljus

inhemtades, under det jag couverterade brefvet. Till förseg-

lingen lämnade han mig sin carniolsring, svenska vapnet med
kunglig krona. Som jag höll sigillet på lacket, tills detta

skulle svalna, ryckte han brefvet ifrån mig för att sjelf bort-

taga ringen, men det var för tidigt ; lacket och en del af cou-

vertet hade fastnat vid densamma, och han gjorde flera få-

fänga försök att lösgöra ringen. »Det var ett bra olyckligt

»försök», sade han, då den omsider lossnade, och gaf mig det

enda vreda ögnakast jag någonsin af honom fått emottaga.

Men som jag var aldeles oskyldig till denna lilla ledsamhet,

svarade jag helt kallt: »Lacket hade först bort få kallna».

Ett nytt omslag gjordes, och han tillät mig då att ordentligen

försegla. Sedan brefvet fått sin utanskrift, tog han det för

att afsändas och satte sig genast i vagnen. Jag for kort

derefter och hade med mig i vagnen lif-chirurgen Runge.

Vintermånaderne emellan 1789 och 1790 användes till

de kraftigaste anstalters vidtagande för nästa campagne till

lands och sjöss. Arméen gjordes fulltalig genom recruterin-

gar; till skärgårdsflottans förstärkande erbjödo sig städerne i

Sverige och Finland att bygga och till rikets försvar uplåta

en mängd canonslupar, hvars antal slutligen blef större än

tillgång fanns att armera och bemanna dem, hvarlöre ytter-

ligare anbud deraf måste afsägas. Till bedrifvande af stora

flottans utrustning var en kongl. comité formerad i Carlscrona,

bestående af hofstallmästaren grefve Munck, general Toll, ami-

ral Chapman, m. fl., hvilken comité utfärdade sina befallnin-

gar i konungens namn. Anledningen till dess inrättande var

den, att konungen, underrättad om de gräsliga oordningar af

alla slag, som herrskade i Carlscrona, efter bataillen vid Öland
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hade genom en skriftlig befallning från Finland npdragit åt

general Toll att begifva sig till Carlscrona för att på stället

undersöka tillståndet och derom inberätta; men då han vid

ankomsten företedde för hertigen sina ordres, förvägrades denna

general, öfverste för ett cavallerieregimente, och hvilken icke

ansågs äga någon kännedom om hvad till sjöväsendet hörde,

att upfylla sitt updrag, som betragtades såsom skymfligt så

väl för hertigen storamiralen, som för amiralitetet. Då gene-

ral Toll ingaf sin rapport om sin afvisning, beslöts forme-

randet af den kongl. comitén, hvarigenom de gjorde svårig-

heterne undanröjdes. Till ordförande i densamma föreslog

Toll sjelf grefve ^Nlunck, såsom enligt hans omdöme genom

sin plats och sin credit vid hofvet tjenlig att skjuta framför

sig och pä sig afieda den ovilja, som skulle väckas af comi-

téns åtgärder, och som general Toll icke ville ensam upbära.

De förefundne ordningarne, hvilka skulle afhjelpas, voro större

än man kunnat föreställa sig. Sjukskötseln var i synnerhet

behäftad med den största vårdslöshet och med en skändlig

egennytta. Räkenskaperne uptogo flere åmar rhenskt vin till

läskedrycker för de sjuke, hvaraf dessa icke sett en droppe.

Vid anstälde sjukmönstringar befunnos de sjukes antal icke

öfverensstämmande med sjukförslagerne. Längesedan afledne

soldater och matroser upgåfvos såsom lefvande, och deras ra-

tioner och tractamenten uttogos. För åtskilHge andre, hvilka

obemärkte krupit ur sjuktälten och stärkte af den renare luf-

ten samlat krafter att småningom närma sig till hemorten,

hvarifrån deras hemkomst af vederbörande chefer inrapporte-

rades, var begrafningskostnaden i räkningarne uptagen och

godtgjord. En apothecare i staden, född dansk, angafs att

på Runneby quarnar hafva låtit förmala och finsigta flere

tunnor furubark och misstänktes svårligen att sedan hafva

försålt denna bark till kronan under namn af chinabark.

Han kunde likväl icke lagUgen öfverbevisas om detta brotts-

liga underslef. Genom den kongl. comiténs och i synnerhet

general Tolls outtröttliga verksamhet och rådighet blef det

onda snart botadt; de sjukes antal blef ifrån 7,000 hvarje

vecka förminskadt genom den införde bättre sjukvården, och
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den förhärjande fältsjukan uphörde innan kort helt och hållet

Reparationerna af örlogsfiottan samt iståndsättandet af gamla

skepp verkstäldes också med den drift, att svenska flottan

följande år kunde utlöpa starkare och talrikare än den någon-

sin varit.

Konungen fortsatte denna vinter ganska ifrigt sina under-

handlingar med England och Preusen om erhållande verksamt

understöd af dessa magter för nästa campagne, ett understöd

som blifvit lofvadt, och på försäkran om hvilket kriget emot

Ryssland blifvit börjadt. Engelska envoyén i Stockolm Liston

och preusiska ministern grefve Borck voro också ej njugge

om nya löftens gifvande. INIen engelska ministerén hade fullt

upp att göra med följderne af sin långa strid emot oppo-

sitionen, som i anseende till konung Georg den III:s sinnes-

svaghet velat genomdrifva thronföljaren[s], prinsen [s] af Wales,

förklarande till regent, och preusiska cabinettet, på den tiden,

mera dubbelt och omoraliskt än något annat i Europa, ville

blott fiska i grumligt vatten, och upjDofFra Sverige för egna

fördelars \'innande. Den namnkunnige vSidney Smidt * var då

i Stockholm och hade flera samtal med konungen. Han
önskade lika mycket som han hoppades, att hans hof skulle

komma Sverige till hjelp, och erbjöd sig att fara till England

för att påskynda utrustningen af en engelsk escader till Öster-

sjön. Konungen skref med honom ett bref, adresseradt, om
jag rätt minnes, till ministern Pitt. Han befalde mig en

afton, då Sidney Smidt skulle resa, att från operahuset, der

konungen var i sitt divansrum, föra detta bref till den resande]

som bodde hos engelske ministern på Drottninggatan; men

som på den tiden cabinettssecreterare icke fingo frequentera

främmande ministrars hus, sade konungen leende, då han

lämnade mig brefvet: »Detta skall ni lämna i Sidney Smidts

»egna händer, men agta er väl att ingen får se, att ni går

»in till engelska ministern». »Om jag blir derföre anklagadji,

svarade jag, »så skyller jag på Eders Mj.s uttryckliga befall-

»ning, och jag hoppas att Eders M:t icke förnekar den».

' Sedermera en af de förnämsta hjältarne under Engelsmännens krig

mot Napoleon. T^tQ. anm.
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Till och med spectakeltimmarne gingo icke frugtlöst förbi

för affairer. Det fick jag en gång denna vinter på ett oför-

modadt sätt erftira. Jag hade visat konungen ett bref, som

jag erhållit från svenska Pommern rörande det landets finan-

ciella belägenhet. Han hade omständligen instruerat mig,

huru jag borde svara derpå i öfverensstämmelse med hans

åsigter. Jag utbad mig att få visa mitt svar, innan det afgick,

för att låta honom dömma, om jag rätt fattat hans mening.

Han befalde mig att med detta svar komma kl. 7 om afton-en

i hans loge på franska spektaklet, som då gafs i det seder-

mera nedbrutna så kallade gamla bollhuset midt emot slottet.

Då jag ditkom, blef jag af hans kammartjenare införd i ett

litet eclaireradt rum, som blott med en tjock gardin var skildt

från hans loge. Kammartjenaren lyfte på gardinen och gaf

min ankomst tillkänna. Straxt kom konungen ut midt under

actionen på theatern, satte sig i en fauteuil framför ett litet

bord, hvarpå lågo papper och skrifmaterialier. Han hörde

mitt bref sig föreläsas och gjorde dervid åtskilliga rättelser

och tillägg utan att vara distraherad af hvad som föregick

på theatern. På stora operan, der han hade en filé af rum

för sin räkning, försvann han ofta ifrån sin grillerade loge

för att ingå i dessa rum, der han hade conferencer med utrikes

ministrar eller med sina egna embetsmän. Aldrig har jag

sett någon menniskja mera hushålla med tiden än konung

Gustaf den 3:dje. Han kunde aldrig vara sysslolös. Under

den slutade campagnen fanns han alltid sittande antingen

vid skrifbordet eller läsande i en bok, då han icke var till

häst för att visitera förposterne eller inspectera troupperne,

eller då han emottog rapporter, höll conseil eller gaf ordres.

Stundom promenerade han till fots utom lägret, då han

befalde mig vara sig följaktig, under hvilken promenade han

dicterade flera depecher till sina ministrar i London, Berlin,

Constantinopel, m. m. Om aftonen spelade han schack ä

quatre med baron v. Essen, öfverste Röök och stabsadjutanten

baron Carl Hamilton, sedermera öfverste kammarjunkare och

landshöfding. Hans klädsel under kriget borttog endast några

minuter. Hans rika hår inflätades med hvit tråd i en cadogan,
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siom med lika tråd var ombunden. Pantalons af silke eller tricot,

utgörande tillika strumpor, beklädde på en gång lår, ben och

fötter. Deruppe drogs ett par vida stöflar, kantade med en smal

guldgalon, en hvit linneväst och en uniformssurtout, hvaröfver

kastades ett axelgehäng med värjan och sist en rund hatt.

Mera än en gång såg jag, då han skulle stiga till häst, att

pantalongerna voro söndriga i grenen, och gjorde honom up-

märksam derpå. »Remi», sade han, »får stoppa dem i afton».

Cabinettsgöromålen voro denna vinter ganska trägna.

Det hände merendels hvar afgående post, att konungen, efter

slutad souper och sedan han bhfvit afklädd, satte sig ner att

skrifva depecher, stundom på flera ark, hvilka skulle sättas

i chiffre för att afgå med posten. Detta var icke ett lätt

arl)ete i anseende tiU konuagens ytterst vårdslösa och stun-

dom oläsliga handstil. Ehuru yngst i cabinettet, hade jag

dock vant mig att med lätthet dechifirera den, så att jag

kunde taga hans depeche framför mig och för någon af mina

camrater ur chiffern dictera depechen. Sedan den var färdig,

skulle den ännu af konungen underskrifvas, ehuru klockan

redan var 1 eller 2 eller ofta mera efter midnatten. Presi-

dentssecretéraren von Asp eller statsseereteraren Franc gick

då upp för att taga underskrifter, och fann konungen redan

liggande i sin säng, men sysselsatt med läsning. Vanhgen

åtog jag mig, såsom Ijoende helt nära slottet, att slå ihop

posten till en stor fägnad för mina camrater, som fingo gå

hem att lägga sig, då deremot jag sällan kunde komma till

sängs förr än omkring kl. 3 eller 4 om morgnarne.

Jag bör här anföra en nog märkvärdig anecdote, hämtad

ur svenska ministern i England, Ijaron von Xolckens depecher.

Konung Georg den 3:dje hade infiiUit i sin sinnessjukdom

år 1788 om hösten, straxt efter sedan han erhålht kunskap

om finska arméens upresning emot konungen i Sverige och

dess befälhafvares öpnade underhandling med ryska kejsar-

innan, hvilka tilldragelser mycket afiecterat honom. Då han

nu i början af följande året blef till hälsan återstäld, så att

han kunde emottaga sina ministrar, och lord Carmarthen,

sedermera hertig af Leeds, dåvarande minister för utrikes
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ärenderne, instälde sig med en skriftlig resumé af alla de

politiska händelser, som timat under konungens sjukdom,

l)lef den första fråga, som konungen gjorde honom, denna

:

»Huru står det till med Sverige, och hvilken utgång har

»arméens upror i Finland emot sin konung haft?» Han
hade yttrat mycken tillfredsställelse öfver de uplysningar

härom som lorden meddelade. Det visade sig häraf, att, sedan

alla de förvirrade bilder, livilka upfylt hans hjerna under

sjukdomen, försvumiit, hans minne återkallade troget de sista

rediga l^egrepp han haft innan sjukdomen.

Konungen, som fattat förtroende för majoren vid Safvolax

infanterieregimente Göran Jägerhorn, hvilken nu var i Stock-

holm, samtalade ofta med honom om krigsoperationerne i

nästa campagne, och som Jägerhorns deröfver 3^ttrade idéer

ådrogo sig tipmärksamhet och vunno bifall, befalde Hans

M.t. honom att skriftligen sammanfatta dem. Detta sitt

opus förde Jägerhorn till mig, innan han renskref det, med

begäran att låta det undergå rättelser i ortographien. Jag

läste det med förvåning i anseende till den noga kännedom

i synnerhet af norra Finland och gränsetracterne, hvarom

det vittnade, och i anseende till den klokhet och beräkning af

alla förekommande omständigheter, hvarmed hans operations

plan var upgjord. Konungen blef intagen af detta förslag, som

gaf honom ett högt begrepp om författarens militairiska ta-

langer. Planen discuterades i conseillen och vann äfven der

odeladt Infall. Det beslöts, att den skulle till alla delar följas.

Om så skett, hade campagnen utan tvifvel fått ett lysande resul-

tat ; men olyckligtvis blefvo endast vissa stycken derutaf utförde.

Frågan om utnämnandet af l)efälhaf\'are öfver skärgårds-

flottan följande sommar föranledde till mycken oro. Det

var mig obekant, att den ventilerades, då jag oförmodadt blef

initierad i hemligheten deraf. Jag hade väl förmärkt, att

baron Armfelt, som gjorde generaladjutants tjenst med käppen,

icke bevistat flere af konungens levers, och jag hade hört

det rykte, att han var fallen i onåd, utan att man kände

orsaken. Omsider en dag, då efter slutad lever konungen

^ått in i conseillerummet, och jag tillagade mig att med alla
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andra lämna den kongl. sängkammaren, blef jag af kammar-

junkaren M()llersvärd anropad och tillsagd att gå in till

konungen. Då jag inträdde, fann jag Hans Maj:st. mycket

agiterad. Han kom emot mig och frågacfe, om jag sett baron

Armfelt? Jag svarade att jag icke plägade besöka baronen

oftare, än jag dertill hade något särskildt ärende eller updrag,

och att jag således icke träffat honom, sedan han sista gången,

bevistade konungens lever. Deruppå fortfor konungen: t»Jag

»är rätt missnöjd med Armfelt. Han hade proponerat mig

»att befälet öfver skärgårdsflottan skulle lämnas till Ankar-

»svärd, men jag afslog det. Han återkom en annan gång

»med samma proposition, och då jag förblef vid mitt redan

»fattade beslut, tillade han, att Ankarsvärd enträget insisterat

»på erhållande af detta befäl såsom medförande för honom

»den fullständigaste justification, och att han, Armfelt, icke

»kunnat undgå att försäkra honom om denna uprättelse. Jag

»sade, att han lofvat för hastigt, att jag icke ämnade hålla

»detta löfte, och jag bad honom att aldrig mera tala derom.

»Ankarsvärd», tillade konungen, »är en skicklig man, och gjör

»mig genom sitt ordningssinne och sin arbetsamhet stora

»tjenster i utredningscommissionen, men tål ej krut, och jag

»använder honom aldrig mera till ett militairiskt befäl. Sedan

»jag så tydligen till baron Armfelt förklarat mina tankar i

»detta ämne, hade jag bort vänta mig, att han icke mera

»skulle besvära mig med sina framställningar derom, men

»till min stora förundran nyttjade han tillfället af sista krigs-

»conseil att, sedan alla andra ärender voro afslutade, vid

»sjelfva conseillebordet framkomma med samma förslag, lika-

»som han aldrig skulle hafva enskildt tält med mig derom^

»och inhämtat mina tankar deröfver. Jag afljröt sessionen,,

»utan att gifva något bestämdt svar. Sedan har jag icke sett

»honom. Han har låtit rapportera sig sjuk, men jag vet, att

»han befinner sig rätt väl. Xu önskar jag, att ni ville se

»honom och höra hvad han säger».

Jag insåg ganska väl att detta var en kinkig commission;

det undföll mig icke, att en reconciliation emellan konungen och

hans favorit snart skulle inträffa, att det tillhörde mig att ar-
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beta på den, och ntt ingenting annat än den fullständigaste up-

rigtighet å min sida kunde frälsa mig ifrån att härvid blifva på

ett eller annat sätt comprometterad. Jag gick således ner till

baronen, som bodde i rez de chausséen* af slottet; jag fann

hans rum öpna och torna, ty lycksökarena hade känt lukten

af någon antågande disgrace och således dragit sig tillbaka.

Honom sjelf träffade jag sittande i couleurt frack, brokig

väst, strumpor och skor. »Hvad är det för en costume för

»en tjenstgörande generaladjutant under brinnande krig?» frå-

gade jag. Då började han en lång berättelse om konungens

förmente orättvisor emot honom, om sin ledsnad vid affairer,

om sitt beslut att taga afsked och att söka sitt uppehälle

hos sin far i Finland. Jag fördolde icke för honom att

konungen kallat mig in till sig efter leven, och i den förmodan

att jag hade en närmare förbindelse med baronen, beklagat

sig för mig öfver hans upförande, att jag kände orsaken till

baronens elaka lynne, att jag, för min del, högligen ogillade

hans envishet i det ämnet och fann konungens beslut väl-

grundadt. Jag förestälde honom, huru han genom fortsätt-

ningen af sin nuvarande inactivité skulle glada oppositions-

partiet och äfven väcka en stor tillfredsställelse i Ryssland,

att en undersåte i allmänhet hade heliga förbindelser till sin

konung, men han enskildt vida större i anseende till den

utmärkta nåd, förtroende, och äfven personliga vänskap han

åtnjutit o. s. v., samt frågade honom slutligen, hvilket svar

jag skulle gifva konungen, om jag blefve tillspord om resul-

tatet af mitt besök. Han svarade med en redan något af-

svalnad hetta, att jag kunde säga hvad jag ville. »Ja, jag

svarar» sade jag, under det jag lämnade hans rum, »att Herr

Baron innan kort är åter frisk och återtager sin tjenstgöring.»

Lyckligtvis behöfde jag icke svara något, ty jag afhöll mig

några dagar från konungens lever; han såg mig icke; jag

blef icke tillfrågad, och någon tid derefter voro konungen och

baronen åter i lika godt förstånd med hvarandra som förut,

utan att konungen frångått sin föresats rörande Ankarsvärd.

' Jordvåningen.
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Han fattade deremot det beslut att sjelf åtaga sig befälet

öfver skärgårdsflottan i nästa campagne.

Denna campagne (1790) öpnades ganska tidigt. Konungen

for redan i Mars månad till Finland, då isen ännu låg på

flere ställen i finska segelleden och måste sågas för att öpna

väg för konungens jacht. Vid öfverfarten öfver Ålands haf

var vinden gynsam, men svag; deremot gick en stark svallsjö

efter föregående dagens storm från ett annat väderstreck, som

förorsakade en sådan jachtens rullning, att nästan alla om
bord varande personer blefvo besvärade af sjösjuka och deri-

bland till och med sjövana matroser. Konungen blef liggande

i sin säng och luktade på färska citroner och appelciner,

hvarigenom han undvek den allmänna olägenheten.

Sjöarne i Safvolax voro ännu belagde med starka isar,

hvilka kunde bära canoner, då konungen anföll Kernakoski

och Suomeniemi, der fiendens magasiner eröfrades. Så snart

Östersjön ])lef ren, utlopp från Carlscrona 43fversten baron Ru-

dolph Cederström med en eskader, som gjorde en landstig-

ning på estländska kusten vid Roggersvik, förstörde der ma-

gasiner och gaf i otid tillkänna åt fienden, att svenska stora

flottan var utrustad. Den lilla hade under vintermånaderne

upvuxit ifrån ett antal af sextio fartyg, hvaraf den utgjordes

i förra campagnen, till nära trehundrade. Communicationerne

emellan Sverige och Finland voro försäkrade genom svenska

örlogsskepps stationnerande vid Hangö Udd, och batteriers

anläggande på Finska kusten.

Återkommen från expeditionen i Safvolax till högquar-

teret i Borgå, skref konunnen derifrån ett egenhändigt bref

till sin cousin, konungen i Preusen, innehållande en för-

träflligen gjord framställning af alla de politiska skäl, som

borde förmå denne monark att på ett mera verksamt sätt

än hitintill bidraga till Sveriges försvar. Preusiske ministern

i Stockholm, som erhöll en afskrift af detta bref, var en-

chanterad af detsamma och syntes försäkrad, att det skulle

bereda ett afgörande beslut i Berlin. Men Fredric Wilhelm

var för mycket djupt försänkt i vällustens armar att kunna

väckas ur sin sömn, och han hade handlöst lämnat stvrel-
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sen af sitt rikes yttre och inre ärender åt sina ministrar.

Gref\'e Hertzbergs politique var, beklagligen för de magter,

hvilka satte förtroende till den såsom Sverige, Pohlen och

Turkiet, grundad på svek, och de Ijlefvo alla bedragne. Span-

ska hofvet erbjöd vid denna tid sin bemedling till fredens

återställande emellan Sverige och Ryssland. Dess minister i

S:t Petersburg grefve Galvez skickade i april månad en ung

man vid sj^anska missionen derstädes, don Louis del Castello

till Borgå med l)emedlingsförslaget, tillkännagifvande, att kej-

sarinnan antagit det, och att första vilkoret var fiendligheternas

inställande genast. Konungen kom härigenom i stor förlä-

genhet. Han hade redan antagit Englands och Preusens me-

diation, som af kejsarinnan blifvit förkastad. Han underhöll

ännu förhoppning om deras deltagande i kriget. Han ville

invänta kungens i Preusen svar å hans bref och likväl icke

göra Spanien missnöjdt genom sitt vägrande att antaga dess

anbud, gjordt med den ädelhet och öppenhet som ända till

dess utmärkt spanska cabinettet. Troupperne voro satte i rö-

relse för att vid Pörile öfvergå Kymene elf till att fördrifva

fienden från AValkiala ; han ville på en gång under sannolika

förevändningar uppehålla don Louis, fördölja för honom det

tillämnade anfallet, som icke öfverensstämde med de gjorde

fredspropositionerne, samt vinna några miUtairiska fördelar,

Innan han svarade spanska ministern. Han afreste således

från Borgå i slutet af april och lämnade mig updrag att hålla

den unge spanioren vid godt lynne. Jag skulle säga honom,

att konungen företog en inspectionsresa till arméen på några

dagar, att Hans M:t icke ville åter affärda honom utan en

passande present, att en sådan icke fanns att tillgå i Finland,

att den blifvit efterskrifven från Stockholm, att kungen dess-

utom velat inhämta sin ministéres tankar öfver spanska hof-

vets steg, o. s. v. Härigenom sökte han att vinna tid. Jag

hade dagliga samtal med don Louis, som var en intelligent

yngling; han tillbringade sina dagar hos mig och lämnade

mig många uplysningar om tillståndet i S.t Petersburg. Jag

meddelade dem skriftligen åt konungen, som svarade mig i

ett långt bref från Säckjervi d. 27 april; »Je vous suis obligé
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»des nouvelles interressantes que vous me mandez. Faites

»encore causer votre courier ^». Han tänkte alfvarsamt på fred,

och hade tagit med sig på denna resa fredstractaterne i Texin ^

1595, i Stolbova 1617 och i Cardis 1661, men skickade mig

dem nu tilbaka från Säckjervi. »Ils sont d'iin stile si rebu-

»tant», skref han, »qu'il est presqu'impossible de retenir leur

»contenu. 8i vous vouhez bien vous donner la peine de

»mettre un sommaire pour chaque artide, cela soulageroit

»beaucoup le travail qu'il faudra faire pour rediger le projet

»de traité. Je souhaite aussi que vous fassiez le méme travail

»pour les traités d''Åbo et de Nystadt. Je vois par celui de

Cardis, qu'on en cite un autre de Wibourg que je ne conois

»pas; il faut qu'on me Tenvoi de Stockholm. Si je ne me
»trompe, ce sera non un traité de paix, mais le traité fait

»entré Michael Schouski et Jacolj de la Gardie, en vertu duquel

»le connétal)le marcha au secours du Czar et vint jusqu' å

»Moscou. Cependant il est egalement interressant å connoitre».

Brefvet slöts sålunda : »Xous marchons cette nuit pour passer

»å Pörile avec 3,000 hommes». I ett annat litet bref af samma
dag skref han: »Vous enverrez ä Hangö Udd tout ce que les

deserteurs vous rapportent relativement ä la grande flotte,

et vous ecrirez ä mon frére, que c'est par mes ordres».'

' »Jag är er förbunden fur de intressanta nyheter som ni meddelar '

mig. Förmu er kurir att spraka ännu mera.» I. B. v. Schinkel : Minnen

ur Sveriges nyare historia, Bihanget I s. 75 o. f. finnes ett egenhiindigt

bref från Gustaf III till hertig Karl angående denna episod, hvarigenom

Ehrenströms berättelse bestyrkes. Utg. anm.
- Teusin. TJtg. anm.
^ »De äro atfattade i en så afskräckande stil, att det är nästan omöj-

ligt att sammanhålla deras innehåll. Om ni ville göra er den mödan att

upprätta ett sammandrag af hvarje artikel, skulle detta mycket lätta det

arbete, som erfordras för att redigera fredsförslaget. Jag önskar också, att

ni verkställer samma arbete med fredsfördragen i Abo och Nystadt. Jag

ser af det i Cardis, att man däri åberopar att annat i Wiborg, som jag

icke känner till. Om jag icke bedrager mig, är detta icke ett fredsfördrag,

utan det fördrag, som ingicks mellan Michael Schouski och Jakob de la

Gardie och i kraft hyaraf marskalken marcherade till czarens hjälp och

kom ända till Moskva. Emellertid är det lika intressant att lära känna. —
Vi bryta denna natt upp för att gå till Pörile med 3,000 man. —
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Imellertid skedde marchen på Valkiala öfver vägar, hvilka

fienden ansåg omöjliga att passera med artillerie och ])agage.

Också trodde icke cosackgeneralen Denisoff, hvilken förde be-

fälet på detta ställe, de rapporter som om denna anmarche

till honom ankommo, men då han med egna ögon såg sven-

ska troupperne från den sidan dehouchera, skall han efter

fångars berättelse hafva utropat: »Antingen är det satan som

»kommer, eller ock kungen i Sverige sjelf». Svenska troup-

perne hade efter en ytterst besvärlig marche framkommit sent

på aftonen nedanför höjderne, hvilka voro af fienden besatte.

Kongen frågade regementerne, om de ville hvila öfver natten

eller straxt anfalla; de begärdte med hurrarop det senare.

Med fäld bajonett intogos fiendens ställningar. Generalad-

jutanten grefve Gustaf AVachtmeister sårades vid sidan af kon-

gen, som sjelf fick en lindrig contusion i armen, men denna

omständighet uppehöll ej striden. Arméens )>efäl, anfördt

af äldste generalen Pollet, anhöll på valplatsen, att kongen,

som vid detta tillfälle utmärkt sig, ville pryda sitt bröst med

den nya grad af svärdsorden, som han vid krigets början stif-

tat för tapperhet och under \-ilkor att blott under påstående

krig få utdelas. Efter fiendens fördrifvande från sin position

i Valkiala föllo i svenskarnes händer en stor mängd förråder

af alla slag, fourage m. m., så vida ryssarne vid deras ret-

raite icke hunno l^ränna alt.

Ryssarne hade blifvit anfallne och tilbakadrifne vid Val-

kiala, men å deras sida hade de anfallit vid Kernakoski, der

de rönt ett betydligt nederlag. Härom behagade konungen

underrätta mig genom följande bref från Valkiala, hvaruti jag

tillika instruerades om det språk jag borde föra med den span-

ska courieren:

»Je viens davoir la reponse de Stockholm. Mr de Borch ^ a

»été enchanté de ma demarche. On a envoyé le courier de

»cabinet ä Berlin. Vous pouvez annoncer å don Louis, que

Ni skall inberätta till Hangö udd allt hvad desertöreina meddela er an-

gående stora flottan och skrifva till min bror, att det är på mina order.»

' Preussiska ministern. Namnet skrifres äfven Borcke. Jmfr ofvan

B. 166. Utg. anm.



244 ETT BREF FRÄN GL'STAF III EFTER SEGERN VID VALKIALA

»dans quelqiies jours il sera expedié, que je vous avois marqué

»que je vous euverrois ma reponse pour la mettre au net,

»et vous ajouterez que je vous avois marqué, que je com-

»mencois å croire que la condescendance imprevue de Timpe-

»ratrice aux avis du comte dOsterman, n'était qu'une ruse

»pour nous endormir. Vous ajouterez que la veille de larrivée

»de don Louis, j 'avois re^ii des avis de mes espions dune

»attaque générale projettée, et que c"est sur cela que je partis

»de Borgo et pris la resolution de prevenir avant d etre pre-

»venu; que mon operation vigoureuse prevint lattaque de

»laile gauche et me valut la victoire ; mais que lattaque faite

»par le piinee d'Anhalt Bernbourg, qui (nayant pu étre averti

»å temps de la defaite de Denisoff k Walkiala) attaqua le

»vendredi matin Kernakoski, prouva assez la verité du dessein

»que des ofificiers prisonniers m'ont confirmé, ne sopgonnant

»pas de quel poids etoit cet aveu
;
que dans ces circonstances,

»il était indispensable de poursuivre avec vigueur, et que

»cela m'empecheroit encore un jour de retourner ä Borgo;

»mais quau fond la defaite des Russes å Kernakoski acce-

»lereroit les negociations sans y nuire, quoique ce succés

»ne laisseroit pas d'autoriser mes pretentions å une frontiére

»raisonnable
;
que de Taveu méme du general digelström les

»Russes avoient perdu beaucoup de monde, et que comme
»30 officiers des regimens de gardes avoient été tués et bles-

»sés, cela devoit repandre un deuil et une consternation dans

»Petersbourg et å la cour, qui ne nuiroit pas aux souhaits

»pacifiques. Le prince d'Anhalt Bernbourg est blessé å mört.

»Ils ont perdu 3 canons, deux pris, le troissiéme noyé; 500

»hommes de tués. Voilå une terrible deconfiture. Monsieur

»de Borch a été enchanté de ma lettre au roi de Prusse, et

»les nouvelles de Berlin disent que ses ministres ont toutes

»les peines du monde pour le retenir. Voici mes depeches

»de Londres que vous copierez et enverrez ä mon frére.

»Jecris å Klercker de hater la sortie de la flotte. Je m'y

»embarqueroi å Louise ou å Pellinge, en cas que je nai pas

»le temps daller å Borgo. Je vous prie alors d'avoir soin

»que mes bureaux et tous mes livrés soient transportés å
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»bord. Je mimpatiente d'y étre, car ce sera un moment de

»repos, et jen ai besoin. Je vous envoie des lettres que

Bjai eu pour vous et une lettre du baron de Nolcken, que

»je vous prie de copier pour lenvoyer ä mon frére, et de

»nommer ä Klercker les deux ofliders anglois destinés pour

»la petite flotte. Adieu.

Walkiala ce 4 Mai 1790. Gustave.

»Jai eu une contusion au brås, tres legére qui est deja

»passée. Je nai plus de papier. Xous manquons de

tout ici excepté du mänger, du fourage et des punaises.»'

' »Jag erhöll nyss svar från Stockholm. Herr v. Borch har blifvit

förtjust öfver det steg jag tagit. Man har skickat kabinettskuriren till

Berlin. Xi kan meddela don Louis, att han skulle blifva expedierad om

några dagar; att jag har antydt fJJr er, att jag skall skicka er mitt svar

för att renskrlfva, och ni skall tillägga, att jag låtit er fiirstå, det jag

började tro, att kejsarinnans oväntade eftergifvenhet för grefve Östermans

råd icke vore annat än en list flir att insöfva oss. Tillägg, att dagen före

don Louis' ankomst hade jag af mina spioner fått undenättelse om ett

tillämnadt allmänt anfall, och att det var med anledning däraf, som jag reste

från Borgå och beslöt förekomma föiT än jag blef förekommen ; att min

kraftiga rörelse förekom ett anfall af den venstra flygeln och förskaffade

mig segern; men att furstens af Anhalt-Bernburg anfall, hvilken (då han

icke i tid kunnat bli iinden-ättad om Denisoffs nederlag vid Valkiala) fredags-

morgon anföll Kernakoski, tillräckligt bestyrkte sanningen af planen, som

fångna officerare bekräftat för mig utan att ana vigten af denna bekännelse

;

att det under dessa omständigheter var oundgängligt att med kraft för-

fcilja och att detta ytterligare hindrade mig för en dag att återvända till

Borgå; men att i grund och botten ryssarnes nederlag vid Kernakoski

skulle påskynda underhandlingarne utan att skada dem, ehuru denna fram-

gång icke skulle undgå att gifva eftertryck åt mina anspråk på en mera

förnuftig gi-äns; att till och med enligt general Igelström ryssarne förlorat

mycket folk, och att, då 30 gardesofticerare blifvit dödade eller sårade,

skulle detta i Petersburg och vid hofvet utbreda en sorg och bestörtning,

som ej skulle blifva skadlig för de fredliga önskningarne. Fursten af An-

halt-Bernburg är dödligt sårad. De hafva förlorat 3 kanoner af hvilka 2

blifvit tagna och den tredje sänkt ; 500 döda. Se där en fmktansvärd

förlust. Herr von Borch har blifvit förtjust öfver mitt bref till konungen

af Preussen, och underrättelserna från Berlin säga, att hans ministrar hafva

all möda i verlden för att hålla honom till baka. Se här mina depecher

från London, som ni skall kopiera och skicka min bror. Jag skrifver till

Klercker att påskynda flottans utlöpande. Jag skall inskeppa mig till

Lovisa eller Pellinge, ifall jag ej får tid att gå till Borgå. Jag ber er
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Två dagar, förr än detta bref skrefs, eller den 2 maij,

affärdade konungen från Valkiala en courier till Varberg,

med det bref till den der arresterade baron Stjerneld, som

fiå mycket hedrar den höge författarens hjerta och tänkesätt.

Ehuru redan tryckt i samlingen af konungens skrifter, kan

jag ej neka mig den tillfredsställelsen att här afskrifva det.

»Je viens dans ce moment de rendre de solenelles actions

»de graces au Dieu des armées, qui m'a fait vaincre les en-

»nemis de letat; je reconnoitrois mal les graces, dont il vient

»de me combler, si je ne pardonnois sincérement ä mes en-

»nemis personnels, et je suis trop convaincu de lattachement

»de la nation, pour craindre qu'elle puisse étre seduite. En
»me vouant entierement ä la cause publique, j'ai renoncé ä

»ma société; elle ne troublera plus mon repos. Vous éte.<

»libre; en presentant Tordre ci-joint, on vous remettra en

»pleine liberté. Je n'y mets aucune condition: je souhaite-

»rois pourtant de ne point compter parmi mes ennemis le

»gendre du comte de Gyldenstolpe. Allez en diligence sur-

»prendre agréablement votre pretendue, qui ignore absolument

»le plaisir que lattend; j'en sens un sensiV^le de finir son

affliction. ^'oici une lettre pour votre beaupére. Personne

»ne sait votre delivrance, et puisque les circonstances et vos

»fautes mont forcé, malgré mon naturel, de sévir contre vous,

»je veux aussi me consoler de la peine que j'ai eu å étre si

»longtems sevére, en vous persuadant que vous ne devez qu'a

»moi seul votre liberté. Vous pourrez me faire votre cour,

»si vous le souhaitez. Le parti que vous prendrez decidera

»dorénavant mes sentimens pour vous et vous fera regar-

då se till att mina skviftyg och alla mina böcker föras om bord. Jag

8r otålig att komma dit, ty det skall bli ett ögonblick af hvila, och jag

har behof däraf. Jag skickar er bref, som jag fått till er, och ett bref

från baron v. Xolcken, som jag ber er kopiera, så att jag kan få skicka

det till min bror, och att nämna för Klercker de två engelska officerare,

som äro bestämda för lilla flottan.» Valkiala i dag den 4 Maj 1790.

Gustaf.

»Jag har fått en kontusion i armen, ganska lätt, som redan är öfver.

Jag har icke mera papper. Vi sakna alt här utom mat, foder och vägglöss.»
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»der comme le gendre et fils daneiens et ])ons amis ou simp-

»lement comme le baron de Stjerneld. Sur ce je prie Dieu

etc. etc.
^

I detta bref var inneslutet en order till commendanten

på Varberg om baronens frigifvelse och ett bref till grefve

Gyldenstolpe, som icke blef litet förvånad, då han såg sin

blifvande måg inträda i sitt rum på Stockholms slott för att

aflämna detsamma. Det innehöll detta sköna yttrande : »Dieu

»ma donné la victoire; c'est ä moi d'immoler mes ressenti-

»mens particuliers, et vous, qui me connoissez depuis mon
»enfance, vous savez qu'il est bien plus doux pour mon coeur

«de pardonner que de punir». ^ Baron Stjerneld, lifligt rörd af

kongens ädelmod att vid hans befrielse icke fästa några vil-

kor, besvor frivilligt efter ankomsten till Stockholm säker-

'

hetsacten och afreste genast till Finland för att personligen

betyga kungen sin tacksamhet, men måste stadna i Lovisa,

' »Jag har i detta ögonblick uppsilndt högtidliga tacksägelser till hä-

rarnes Gv;d, som låtit mig besegra statens fiender; jag skulle illa erkänna

den nåd, hvarmed han öfverhopat mig, om jag ej uppriktigt skulle förlåta

mina personliga fiender, och jag är alt for mycket öfvertygad om nationens

tillgifvenhet för att frukta, att den kan blifva förförd. I det jag helt och

hållet egnat mig åt det allmännas sak, har jag afstått från min umgänges-

krets; den skall ej mer störa mitt lugn. Ni är fri; då ni uppvisar bilagda

order, skall man försätta er i full frihet. Jag fäster intet vilkor därvid.

Jag skulle dock önska att ej behöfva räkna grefve Gyldenstolpes måg bland

mina fiender. Skynda er att på ett behagligt sätt öfven-aska er fästmö,

som är fullkomligt okunnig om den glädje som jag tillämnar henne. Jag

känner mig rörd öfver att fä göra ett slut i)å hennes sorg. Se här ett

bref till er svärfader. Ingen känner till er befrielse, och då omstän-

digheterna och era fel hafva tvungit mig att i strid med min natur f(>r-

fara strängt mot er, vill jag också trösta mig för den smärta jag

känt öfver att sä länge hafva nödgats vara sträng genom att öfvertyga er

att ni endast har mig att tacka för er frihet. Ni kan göra mig er upp-

vaktning, om ni så önskar. Det parti, som ni kommer att taga. skall för

framtiden bestämma mina känslor för er och komma [mig] att betrakta er

som måg och son till gamla goda vänner eller blott såsom baron Stjerneld.

Jag beder Gud etc.

' »Gnd har gifvit mig segern ; det är min pligt att offra min enskilda

ovilja, och ni, som känner mig från min barndom, ni vet, att det är mycket

Ijufvare för mitt hjerta att förlåta än att strafta.»

Ehrenstrljms anteckningar. 17
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så vida kongen då var med flottorna innesluten på Wiborgs

redd. Icke förr än d. 8 Julii, dagen före den andra V)atail-

len vid Svensksund, fick han tillfälle att der på Amphion

upvagta Hans Maj:t, af hvilken han blef med särdeles nåd

emottagen.

Af den vundiie segern vid Valkiala kunde inga vidare

fördelar dragas på den sidan, ty ryska generalen Numsen hade

lyckats att öfvergå Kymene elf vid Anjala, hvarifrån han ho-

tade arméens rygg. Konungen beordrade general Plåten att

samla troupper till att mota hans vidare framträngande, hvar-

uti denne general fastän med en emot fienden underlägsen

styrka äfven lyckades. Sedan kongen tagit hans defensions-

anstalter i ögnasigte, begaf han sig till Borgå för att embar-

quera på skärgårdsflottan, som ändtligen genom sågade isar

framkommit till Pellinge skär. Han kom om natten till sta-

den, och då jag följande morgon blef underrättad om hans

ankomst, gick jag att upvakta honom. Jag lät af kammar-

tjenaren anmäla mig och blef inlåten i hans sängkammare,

der jag fann honom sittande i sin säng, som var bäddad på

golfvet öfver en björnhud. Han var omgifven af stora pa-

queter tryckta papper. Han sade, att, som hans sängvagn icke

hunnit ankomma så fort som han, hade han på detta sätt

låtit bädda åt sig och i anseende till sin trötthet af resaii

sofvit rätt godt. Sedan frågade han mig, hvad jag trodde

innehållet vara af de paqueter tryckta papper, hvilka till stor

mängd lågo omkring honom på golfvet, och då jag icke kunde

gissa dertill, uplyste han att de voro dictamina hållne på sven-

ska riddarehuset under sist öfverståndne riksdag, att de voro

genom general Sprengtportens försorg tryckte i Petersburg

och afsände till Safvolaxske gränsen för att i Finland inprac-

tiseras och utspridas, att brigadechefen Steding, hvars förpo-

ster annammat hela transporten, skickat den till konungen,

som icke förut läst dessa skrifter; han sade, att det interres-

serat honom mycket att få se dem, och att han ibland dem

funnit flera af ett stort värde i anseende till tankarne och

stylen. Han tog då en af dem, (jag vill minnas, att den var

af baron Bjelke, inblandad i konungamordet två år derefter,
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och sjelfmördare) samt läste den hel och hållen högt med

samma ton och känsla, som om den hade varit hans egen

prodnct; sedan han slutat läsnmgen, yttrade han sig: »Voilå

»de la vraie eloquence; mais cest dommage que ce soit une

»éloqiience perdue. Ils m'ont forcé contre mon inclination

»å leur faire du mal pour sauver le royaume. Ils ont voulu

»anéantir la puissance royale, et ils lönt augmentée.» ^ Efter

att hafva utbredt sig öfver denna text och dervid mycket

klandrat den närvarande ståndsrepresentationen, i synnerhet

riddarehusets sammansättning, tillade han på svenska : »Sverige

»är ett besynnerhgt land. Nästan hvart 50:de år undergår

»det en revolution i sitt styrelsesätt; och det stadnar icke

»länge vid hvad som nu är gjordt». Dessa sista ord uttryck-

tes med en ton och en mine, som öfvertygade mig, att ko-

nungen mediterade att sjelf göra en förändring i regerings-

formen, då lugnare tider ville tillåta honom den, och denna

öfvertygelse bekräftades sedermera af flere omständigheter, äfven-

som att denna förändring var tillämi.ad att blifva g3Tinande

för nationens frihet. Det var äfven i detta samtal, som han

förebrådde sig att föregående året hafva låtit arrestera riks-

rådet grefve Axel v. Fersen. Jag anmärkte, att, om han un-

derlåtit det, hade kanske denne riksherre synts så collossalisk

stor, att hans anseende kunnat skada konungens. »Jag be-

»gick,» svarade han, »ett stort fel. Gr[efve] Fersen, oagtadt sitt

»verkliga värde, har dock i alla tider fruktat för sitt hufvud.

»Jag hade bort begagna denna fruktan för att kalla honom

»i mitt cabinett, påminna honom om 1756 och låta honom
»förstå, att tiden vore kommen att plikta derföre. Han hade

»då ofelbart, för att frälsa sig, upträdt på riddarehuset för

»att tillstyrka eftergifvenhet, och derigenom hade jag i alla

»hänseenden mera vunnit än genom hans arresterande, som

»tvärtom gaf honom en emot mitt rätta intresse stridande vigt».

' »Se där en verklig vältalighet, men det är skada, att det är en

bortkastad vältalighet. De hafva tvungit mig emot min böjelse att göra

dem ondt för att rädda konungadömet. De hafva velat tillintetgöra konun-

gamakten, och de hafva ökat den.»
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Den spanske courieren kunde nu icke längre uppehållas.

Han affärdades med ett svarsbref till spanska ministern i

Petersburg, innehållande betygande af tacksamhet för anbudet

af mediation och författadt med afsigt att hålla fredsunder-

handlingarne på den vägen öpna. Innan den present som

konungen ville gifva honom var från Stockholm ankommen,

bad Hans ]Maj:t mig inhämta underrättelse, om ej en sådan

kunde få köpas i Borgå. Denna commission lämnade mig

tillfälle att försätta generalen baron Klingsporr i ett stort

bryderi. Han hade en allmänt känd kärleksförbindelse med

en fru Konow, född Willebrand, hvars man var anstäld xiå

commissariatet, men beständigt förskickad på uphandlings-

ärender i landet för att icke störa generalens förtroliga sam-

manlefnad med hans hustru. Det var också kändt, att baronen

gaf denna fru betydliga presenter. Nu adresserade jag mig

till honom med förfrågan, om han, som tillbringat hela

vintern i Borgå, icke kände derstädes någon ung fru, som

hade en brillantring, hvilken kungen till omförmäldte behof

kunde få köpa, och då han svarade, att han icke visste att

upgifva någon sådan, frågade jag ytterligare, om ej fru Konow,

om hvilken det blifvit mig berättadt att hon ägde flere

dyrbara nipper, skulle vara hågad att afyttra någon. Vid

denna fråga rodnade generalen starkt och försäkrade, att, så

vidt han hade sig l^ekant, ägde denna fru inga ringar eller

andra nipper af värde. Jag berättade sedan mitt esjDieglerie

för konungen, som skrattade deråt. Baron Klingsporr skilde

sig någon tid derefter vid sin fru, med hvilken han hade

flera barn, utverkade också ägtenskapsskillnad emellan Konow

och hans hustru för att gifta sig med denna. I förtviflan

öfver denna skilsmässa började Konow supa och förkortade

derigenom sin lifstid.

Så snart konungen tagit befälet på skärgårdsflottan, hvar-

vid han hade utnämt öfverste de Frese till sin flaggcapitaine,

lyftades ankar och seglades till Fredricshamn till hvars redd

flottan ankom den 14 Maj om aftonen och lade sig genast

i ordre de l^ataille. En rysk escader af några fregatter, hvar-

ibland befanns svenska turuma Sällan Värre^ tagen vid
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Svensksund föregående året den 24 Angustii, samt en myc-

kenhet canonslupar voro der förlagde framför fästningen i

t-n linie. De senares antal förökades betydligen under på-

följande natt, men svenska flottan, som i förra bataillen vid

Svensksund bestod endast af 40 fartyg, var nu 101 segel

stark. Den 15 tidigt på morgonen for konungen i sin slup

långs hela den svenska linien och upmanade befäl och man-

skap att göra sin skyldighet. Denna upmaning besvarades

med mannade rår och 8 gånger förnyade hurrarop från hvart

fartyg. Det var en utmärkt vacker vårmorgon. Flottan sattes

i rörelse med rodd och antågade emot fienden i en ordning,

som liknade infanterieplutoners anmarclie på en linie å ett

exercitiefält. Svenska flottans seger var snart afgjord. De

fiendtliga fregatterne äntrades. Ibland de fångne ryske ofli-

cerare var en ung major Klokatscheff, som commenderade

Sällan Värre och försvarande sig med tapperhet. Jag träffade

honom efter freden i Stockholm, der han tillbringade sin tid

rätt angenämt, och sedermera åter 1812, 22 år derefter, på

Sveaborg, då han var contre amiral och ofta besökte mig

i Helsingforss. Han blef sedan krigsgouverneur i Archangel

och dog någon tid derefter som generalgouverneur i gouver-

nementerne Archangel, Olonetz och Wologda. Han var en

ädel och bildad man.

Resultatet af segern vid Fredricshamn var fyratio tagne

fartyg, canoner, krigsförråd, m. m. Flottans oförmodade

ankomst hade väckt en djup förskräckelse hos fienden, som

icke var i ordning till försvar. Resultatet hade kunnat blifva

ännu vigtigare genom intagande af Fredricshamn, som icke

hade tillräcklig garnizon; men major Morian, som skickades

att upfordra fästningen, lät förleda sig af commendanten att

bevilja honom en timmas anstånd att l:)etänka sig, och innan

den timman var förliden, hade garnisonen blifvit förstärkt

med troupper, hvilka kommo springande från gränsen och

satte commendanten i belägenhet att kunna låta servera ca-

nonerne. Följande dagen gjordes ett nytt försök att med

flottan och troupper från landsidan intaga fästningen, men

det misslyckades; jag erhöll den gången tillåtelse att om
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morgonen bevista flottans attaque. Slupen, på hvilken jag

for med åtskilliga af konungens adjutanter och lifmedicus

Saloman, var ej straxt färdig att lägga ut från Amphion;

vi kommo således att dröja något, och då vi hunno innom

skotthåll från fästningens canoner, hvars kulor hviuade om-

kring oss, mötte vi redan den återkommande flotillen, om-

gifven af moln af krutrök och med blesserade som Salomon

måste förbinda.

Före bataillen vid Fredricshamn hade konungen erhållit

rapport -från den kongl. comitén i Carlscrona om alla dess

åtgärder till utrustande af örlogsflottan, som nu var utlupen.

Konungen var oändligen belåten med det nit, som denna

comité ådagalagt, och befalde mig att upsätta en skrifvelse

till densamma med förklarande af dess tillfredsställelse der-

öfver, men derjämte en särskild till general Toll, hvaruti

skulle tillkännagifvas, att konungen egentligen tillräknade

hans verksamhet hvad som blifvit uträttadt. Jag högaktade

general Toll, beklagade, att han genom en hofintrigue blifvit

skild från konungens rådslag, och var äfven, oaktadt hans

disgrace, i jämn l^refväxling med honom, föranledd derutaf

att han med konungens vettskap förde en politisk correspon-

dance i chiffre med en viss grefve i Polen, och som han vid

sitt aflägsnande från konungen i Finland 1788 hade låtit

fråga, till hvem chiffern skulle för correspondancens fort-

sättande öfverlämnas, samt erhålHt det svar, att jag skulle

emottaga den, tillskref han mig hvarje gång han fått ett

sådant chiffrebref, som jag då dechifirerade, visade konungen,

emottog dess befallning rörande svaret, som jag satte i chiflre,

och skickade till general Toll för att underskrifvas, ehuru

han icke kände innehållet, och sedan af honom affärdas.

Jag underlät aldrig, att läsa för konungen generalens l:»ref,

fastän de stundom innehöllo skarpa utfall mot hans ovänner,

hvilka nu åtnjöto konungens förtroende. Nu ville jag begagna

tillfället att sätta konungens rätta tänkesätt för denne general

på prof och nyttjade således i conceptet för den kongl.

skrifvelsen till honom det högsta beröm som en monark

möjligen kan gifva en undersåte, föreställande mig, att vid
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justeringen en stor del deraf skulle uteslutas eller undergå

förändring. När bägge hrefven voro upsatte, förde jag dem

in till konungen. Det första, till den kongl. comitén, gillades

utan anmärkning; då jag framgaf det andra, fäste jag noga

upmärksamhet på konungens mine under genomläsningen,

men till min stora förundran uttryckte denna mine och

böjningarne pä hufvudet icke annat än bifall, och Ijrefvet

•expedierades sådant som det var upsatt. Jag hämtade derutaf

den slutsats, att general Tolls disgrace närmade sig till slut,

men deruti bedrog jag mig, ty ehuru konungen utan svår-

ighet gjorde honom den rättvisa, han som embetsman för-

tjenade, och icke misskände hans öfverlägsna skicklighet, ville

ban dock icke mera se honom och vägrade efter freden

honom begärd tillåtelse att för enskilda angelägenheter få

resa till Stockholm. Många år efter konungens död fick jag

veta af landshöfding Håkansson, att kungen i samtal med

honom om general Toll sålunda yttrat sig: »Jag kan icke

»förlåta honom, att haii skilde mig vid grefve Ulric Scheffer

»och förledde mig att sammankalla ständerne till 1786 års

»riksdag, hvaraf åter kriget och alla mina öfriga svåra be-

»kymmer blifvit följderne».

Örlogsflottan var nu ankommen till finska viken och

hade gjordt ett anfall på den del af den ryska, som under

amiral Tschitschagoffs befäl låg embosserad i Revals hamn,

skyddad af landtbatterier. Anfallet lärer hafva varit väl

öfverlagdt och beräknat, så vida det utfördes ; men det kröntes

icke med framgång. Enligt den uppgjorde operationsplanen

skulle hvart svenskt skepp passera hela den fiendtliga linien

och uthärda hela dess på detsamma rigtade skott. Häraf

upstod m5-cken förlust och skeppet prins Carl blef af fienden

taget. Ifrån Reval fortsatte flottan sin cours längre in i

viken för att möta den öfriga delen af ryska flottan, som

förmodades vara utlupen från Cronstadt för att förena sig

med escadern i Reval. Hertigen skickade till konungen sin

rapport om förloppet vid Reval och om sitt beslut att söka

den cronstadtska escadern samt 3'ttrade den förhoppning, att

konungen med skärgårdsflottan skulle närma sig till honom
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långs kusten. Detta determinerade konungen att tåga längre

fram. Detta sjötåg var i sanning praktfullt och skedde med
den största ordning. På större fjärdar, som tilläto att öfverse

hela linien af skärgårdsfartyg, visade de sig till ett antal af

nära 200 utom en ofantlig mängd transportfartyg. Vid

ankomsten till Pitkepas kastade flottan ankar. Öfverste Frese

ville, att den skulle der förblifva i anseende till faran att på

den öpna sjön, som sedermera skulle öfverfaras, träfla några

fiendtliga fregatter, emot hvilka galerer och canonslupar icke

kunde göra motstånd. Men som konungen litade derpå, att

stora flottan betäckte hans flanque, ville han avancera framåt.

Ankare lyftades, och under farten gick de Frese flera gånger

ner till konungen, som i sin salon var sysselsatt med skrif-

vande, men han erhöll inga ordres att vända, hvaröfver han

var nära förtviflad. Imedlertid passerades de stora fjärdarne,

och som vinden var god, fortsattes kosan ända till Wiborgs

redd, der ankaren omsider fingo fällas. Innan framkomsten

till Pitkepas hade landstigningar blifvit gjorde på fiendtliga

kusten, hvarvid magasiner blifvit brände och 16 st. 36-skålp.

canoner, som skulle transporteras från "Wiborg till Fedrics-

hamn, blifvit sprängde. Vid dessa landstigningar utmärkte

sig capit. vid gardet Pontus Liljehorn, som 2 är derefter var

delagtig i kungamordet.

Några dagar efter ankomsten till Wiborgs redd rappor-

terade hertigen, att han signalerat cronstadtska escadern, anförd

af amiral Kruse, att den droge sig undan för honom, att

han förföljde den för att tvinga den till bataille, innan den

hann till Cronstadt, och han anhöll, att skärgårdsflottan skulle

löpa ut från Björkö sund för att vara till biträde vid batailen

medelst redlösa skepps inboxerande. Straxt satte konungen

sin flotta i rörelse och begaf sig ombord på chefsgaleren

Seraphim. Mig tilläts att vara med på denna expedition,

hvarigenom jag fick tillfälle att för första gången se tvänne

fiendtliga flottor i full action jDå nära håll. Den ryska höll

undan för vinden, och den svenska följde efter under beständigt

skjutande. Men det trånga och orena farvattnet tvingade

denna att ofta ombyta cours, hvarigenom mycken tid för-
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lorades, och vågorna i den öpna sjön, som emot aftonen

började blifva höga, förorsakade [h]averier ibland de mindre

skärgårdsfartygen, canonskijjar och canonjollar, hvarföre ko-

nmigen måste beordra fiotillen att återvända till Wiborgs

redd. Hans förhoppningar i anseende till utgången af denna

sjödrabbning blefvo icke upfylde; med stöd af erfarne sjö-

officerares 3itranden, hvilka rådfrågades på Seraphim, hade

han väntat, att åtminstone amiral Kruses arrieregarde skulle

innan inloppet till Cronstadt blifva svenska örlogsflottans byte.

Öfversten vid gardet, baron Bror Cederström, var den ende

som yttrade tvifvel härom, och det på ett sätt, som retade

konungen till otålighet, så att han sade till honom med humeur:

»Ni är alltid odräglig med edra tvifvelsmål. Det gör ert

»nöje att se svart;» hvarpå baronen svarade: »Det är bättre

»att se för mycket svart än för mycket hvitt». Imedlertid

hade denne baron, som baron Armfelt kallade »ett diminutif

af menskligt förstånd», denna gång fullkomligen rätt. Under

tvänne dagar hade svenska flottan förföljt amiral Kruses

escader, som alltid undvek, och haft med densamma fyra

actioner utan annat resultat, än att Revalska escadern, hvilken

med samma vind, som gynnade svenska flottan, utlopp för

att förena sig med den Cronstadtska, efter hvilken förening

den fiendtliga flottan skulle l:)lifvit den svenska öfverlägsen.

Sedan den Revalska escadern blifvit signalerad, och hertigen

således blottstäldes att komma emellan tvänne fiender, tillskref

han konungen om sin ställning och anhöll att få del af dess

beslut om antagande af ettdera af de utaf hertigen upgifne

förslag. Konungen, som icke ville l^elasta sig med ansvarig-

heten att i ett så vigtigt fall som detta, hvartill fordrades

en noga kännedom af sjövetenskaf)en, af ^dndar, grund, m.

m., gifva några bestämda föreskrifter, befalte mig att upsätta

på franska språket en promemoria, innehållande konungens

enskilda tankar i ämnet, öfverlämnande likväl till hertigen

att göra hvad omständigheterna fordrade, men slutande med
den blotta önsTtan, icke befallningen, att hertigen med örlogs-

flottan skulle, så vidt möjligt vore, intaga en ställning som

kunde skydda skärgårdsflottans operationer. Denna j^rome-
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moria utan adress och underskrift skickades till hertigen med
stabsadjutanten Palmfelt, hvilken återkom med det mundtliga

svar, som aflämnades i min närvaro, att hertigen, sedan han

läst papperet, förklarat sig oändligen tillfredsstäld deröfver,

att hans redan fattade beslut fullkomligen instämde med

konungens önskan, och att han nu ämnade lägga sig Ijakom

grunden, som betäckte AViborgs redd. Det är angeläget att

minnas denna omständighet vid läsningen af berättelsen om
följande händelser.

Tillfölje af det sålunda fattade beslutet, och då föreningen

emellan de bägge fiendtliga escadrerne icke längre kunde

hindras, nyttjade svenska flottan en upkommen mist, som

stängde den från fiendens åsyn, att inlöpa bakom grunden,

hvilken i sig sjelf vådliga operation icke kunde på annat

sätt verkställas, än att öfverstarne Nordenskjöld och Sidney

Smith foro framför flottans ledare i en slup för att under-

söka djupet emellan grunden och utvisa kosan för detta

skepp, i hvars kölvatten sedermera de öfriga skeppen styrde.

Sedan misten försvunnit, såg fienden den svenska flottan

liggande för ankar i en oåtkomlig ställning. Denna väl ut-

förda operation betragtades då som ett mästerstycke i sjö-

tactique, utan att, som jag tror, någon gjorde sig reda för

dess möjliga följder.

Efter ankomsten till Wiborgs redd landsattes vid Björkö

eller Koivisto kyrka under general Pollets befäl infanteri

och cavallerie, hvaraf det första commenderadt af öfversten

vid gardet, baron Bror Cederström' framryckte på vägen till

"Wiborg, och det senare emot Systerbäck, anfördt af öfverste

Dyk, som närmade sig ända till 50 werst nära Petersburg.

Konungen for flera gånger i land för att besöka dessa för-

delningar och var oändligen tillfredsstäld med öfverste Dvk,

som hade haft en brillante affaire med sina förträflliga huzarer

emot Pleskovs dragoner. Deremot var han mindre l>elåten

med baron Cederström, som i sina täta rapporter omåttligen

förstorade den fara, hvaruti han ansåg sig vara, trodde sig i

hvart ögnabliek blifva af en öfverlägsen styrka anfallen och

borttagen samt fordrade beständig secours. Visserligen for-



KONUNGENS MISSNÖJE MED BARON B. CEDERSTRÖM. 257

leddes han af sin oroliga omtänksamhet och af sina farhågor

till onödigt fjäsk, hvarigenom han uttröttade sina troupper,

hvilka uttryckte sin ledsnad deröfver, att dem icke lämnades

tid att äta eller hvila; men då jag såg, att kungens yttrade

missnöje öfver denna ytterliga försigtighet, blef signalen för

alla dess adjutanter och äfven för den gamla generalen Polett,

som var en fin courtisan, att göra den frånvarande haronen,

som icke var i tillfälle att sjelf försvara sig, till ett föremål

dels för åtlöje, dels för det bittraste klander, och att alt mera

ägga det kungliga missnöjet, ansåg jag rättvisan fordra af

mig detta försvar. Jag sade till konungen, som beklagade

sig öfver baron Cederström, att det var ursägtligt, om han,

som nu för första gången förde ett särskildt befäl emot fienden,

var angelägen om iakttagande af den största försigtighet,

emedan hans militaira reputation berodde af hans upförande

vid detta tillfälle; att det i alla fall borde räknas honom till

godo, att han lyckats, oaktadt den allmänna obenägenheten

emot honom och de svåra conjuncturerne, att underhålla en

god discii)lin ibland gardets officerare, hvilka hörde till rikets

förnämsta adliga slägter; att han under marchen till Likala

förlidet år fört detta regemente i elden med mycken distinc-

tion, hvilket Hans Maj:t sjelf sett och erkänt; samt slutligen

att de till honom skickade adjutanters berättelser kunde vara

upsåtligen öfverdrifne för att fullkomligen krossa honom, sedan

de förmärkt att han ådragit sig konungens ogillande. Genom

detta mitt försvar för Ijaron Cederström, hvilket då väckte

hans tacksamhet, men som han några år derefter belönade

på ett lågt sätt för att göra sig behaglig för baron Reuter-

holm, rubbade jag icke konungens ovilja emot denne baron,

men drog den deremot öfver mig sjelf, hvilket jag genast

märkte, och hvaraf jag något mera än en månad derefter

fick en ytterligare liitter erfarenhet.

Den 9:de Junii erhöll kungen, jag minnes ej på hvilket

sätt, underrättelse, att baron Armfelt blifvit blesserad, under

en attaque på Saivitaipal. Orolig öfver denna händelse, hvars

rätta beskaffenhet var obekant, skickade kungen en parlemen-

taire till grefve Soltikoflf med ett bref till baronen, begärande
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att det skulle till honom fortskaffas. Xågra dagar derefter

ankom grefvens svar, innehållande ett egenhändigt från den

blesserade baronen, hvarigenom kungens bekymmer öfver sin

favorits lielägenhet mildrades. Hans Maj .t som begifvit sig

med en stor del af skärgårdsflottan närmare Wiborg för att

forcera det väl försvarade inloppet till denna stads hamn,

skref derifrån till mig, som var quar på Amphion för att der

emottaga den spanska couriren, hvilken stundligen återväntades,

följande bref.

))J'ai eu reponse d'Armfelt et du comte Soltikoff. Arm- m
»felt est blessé d'une balle, qui lui a traversé Tepaule droite,

»sans lui casser Tos. Il m'ecrit de sa propre main. Paine

»a aussi eté blessé. Voilä tout ce que je sais. Navez vous

»pas des nouvelles du petit espagnol? Mandez moi ce que

»vous savez. La tempéte nous a arreté dans nos operations.

»Je crois que nous pourrons bientöt agir. Smith (Sidney)

»a emporté une batterie de canons de bronze ce matin å 2

»heures ä Achtis capell. Des que ceci est fait, nous partirons,

»car je m'ennuie de ne savoir ce qui se passé en Europé.

»Adieu. Si lespagnol \dent, n'oubliez pas en lamenant de

»porter tous les papiers avec vous. Rade interieur de Wibourg

»ce 16 Juin 1790, ä 6 heures du soir.
^

G.

Vid attaquen på batteriet vid Achtis capell blef capi-

taine af Sillen svårt blesserad in^åd Sidney Smiths sida;

' "Jag har fåtl svar från Armfelt och grefve Soltikow. Armfelt har

blifvit sårad af en kula som genomborrat hans högra skuldra utan att

krossa benet. Han skrifver egenhändigt till mig. Paine har också blifvit

sårad. Se där alt hvad jag vet. Har ni inga nyheter om den lille spanio-

ren? Meddela mig hvad ni vet. Ovädret har hindrat oss i våra opera-

tioner. Jag tror att vi snart skola kunna handla. Smith (Sidney) har denna

morgon kl. 2 eröfrat ett batteri bronskanoner vid Achtis kapell. Så snart

vi afslutat våra göromål härstädes, skola vi begifva oss af, ty jag ledes

vid att icke känna till hvad som händer i Europa. Farväl. Om spanioren

kommer, så glöm icke att, då ni för honom med er, taga med er alla

papperen. Inre redden af Viborg den 16 Juni 1790 kl. 6 på aftonen.»

G.
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han förlorade dervid en arm och ett öga. Anfallet på inloppet

till Wiborg lyckades icke. Det hindrades först af en stark

storm, och sedan af ett manligt försvar å fiendens sida. Denna

motgång och konungens belägenhet i allmänhet ökade hans

längtan att få fortsätta de genom spanska ministern i Peters-

burg öpnade fredsunderhandlingar; men det kom icke vidare

något svar från denne minister. En tillfångatagen betjent

hos en rysk general hade berättat, att kejsarinnan, som under

sjöactionen nära Cronstadt den 3 eller 4 Junii personligen

begifvit sig till denna fästning, farit derifrån till Moscou,

åtföljd af grefvarne Österman, Bezborodko, Markoff, m. fl.

och att efter hennes afresa »tout était en confusion ä Peters-

»bourg.» ' Härom underrättade mig konungen i ett bref date-

radt: »Rade de Wibourg ce Samedi matin ä 2 heures le 19

»Juin 1790»^ och tillade derefter: »Voyons maintenant com-

»ment nous renouerons la negociation. Je crois que le gene-

Dral de Pollett écrive une nouvelie lettre, que nous enverrons

»avec un parlementaire å Wibourg, ou il dit simplement

»quayant eu promesse de larrivée de Tespagnol dans quelques

»jours, et plus de huit s'étant ecoulés, il étoit embarrassé de

»quoi mander å m:r de Coral (spanske ministern i Stockholm)

»dautant plus quapparement il supposoit que la matiére sur

»laquelle rouloit la depeche devoit étre une chose interres-

»sante pour les deux nations, ou quelque chose dapprochant.

»Dites m'en vos idées. Je vous envoie en méme tems les

»lettres du comte de Soltikoff et d'Armfelt. Bon soir, ou

»plutot bon jour» ^

Gustave.
' »Alt var i förvirring i Petersburg».

^ »Viborgs redd, i dag lördagen kl. 2 på morgonen den 19 Juni 1790».

' »Lätoni oss nu se, huni vi skola återknyta underhandlingen. Jag

tror, att general Polett får skrifva ett nytt bref, som vi med en parla-

mentär skola skicka till Viborg. hvari han helt enkelt säger, att, som han

fått löfte om spaniorens ankomst inom några dagar och mer än 8 förflutit,

är han i förlägenhet för hvad han skall säga herr de Coral, så mycket

mer som han antager, att den sak som depeschen angick torde vara af stort

intresse för de båda nationerna, eller något liknande. Säg mig era tankar

därom. Jag skickar er på samma gång grefve Soltikows och Armfelts bref.

God afton eller rättare god dag.» Gustaf.
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»Si vous trouvez cela bon, dites le au general de Pollett.

»Faites moi le plaisir de lui faire mes excuses de ce qu je

»ne lui écris pas moi-méme». *

General Polett skref, men detta andra försök att få under-

handlingarne i gång, hade icke mera framgång än det första.

Kejsarinnan, hvars örlogsflotta höll den svenska innestängd,

och hvars skärgårdsflotta ofördröjligen skulle utlöpa från

Cronstadt, smickrade sig med den förhoppning att snart hafva

bägge svenska flottorne, tillika med konungen och hans bror

i sitt våld och att således efter eget behag kunna dictera

fredsvilkoren. Den fångne betjentens berättelse om hennes

afresa till Moscou var falsk och endast ett pöbelrykte. Efter

konungens återkomst till Svensksund fick han veta i en

depeche från sin minister i Berlin, att denna monarkinna,

hvars caractere var upphöjd och manlig, hade vid bullret af

cannonaden emellan svenska flottan och amiral Kruses escader,

hvaraf fönsterne i hennes residens skakades, begifvit sig till

Cronstadt för att sjelf inspectera fästningen och batterierne.

När kungen läste detta, visade han sig mycket nöjd öfver

det mod och den beslutsamhet, som kejsarinnan genom detta

steg ådagalade, och yttrade sig sålunda: »Voilä bien ma
»cousine. Cela lui fiiit un grand honneur» *. Oagtadt kriget,

behöll han alltid mycken aktning för denna prinsessa och

ville undvika att såra henne personligen. Hon å sin sida

menagerade honom deremot aldeles icke. Ibland flere tryckta

skrifter, som ryska hofvet på den tiden utspridde emot honom,

var en isynnerhet förolämpande ; konungen trodde sig af ordet

etrange, som kejsarinnan mycket nyttjade, finna att hon sjelf

haft del i den. Den fordrade vederläggning; konungen be-

falde mig att skrifva denna vederläggning, men då han skulle

granska den, utströk han deraf mycket, som syntes honom

för skarpt, sägande dervid: ).)Man skall icke förgäta, att kej-

»sarinnan är en dame och ett krönt hufvud, samt att vi en

»gång skola göra fred med hvarandra. Om hon glömmer

' Om ni finner detta lämpligt, så säg det till general Polett. Gör

mig det nöjet att bedja honom ursäkta att jag ej själf skrifver till honom».

* »Bra, min kusin! Detta gör henne stor ära».
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»sig, bör jag icke glömma min egen och hennes värdighet».

Detta tänkesätt tror jag icke skulle hafva undergått någon

förändring, om han då vetat, hvad han kanske aldrig fick

veta, att kejsarinnan, såsom grefve Segur, på den tiden fransk

minister vid ryska hofvet, berättar i sina memoirer, låtit spela

kungens person på sin theater i Hermitagen och framstält

honom i en burlesque röle till ett åtlöje för sitt hof, ett steg

som nämde grefve likväl fann högst scandaleust, och hvar-

öfver han blygdes på kejsarinnans vägnar.

I det" ofvan anförde, brefvet till mig af den 16 Junii,

hade konungen yttrat sig sålunda: »Des que ceci est fait

»nous partirons». Men först och främst blef det, som han

då ämnade göra, nämHgen intagandet af de batterier, som

skyddade inloppet till Wiborg vid Trå-ngsund, icke utfördt;

han kom med oförrättade ärender tillbaka ombord på Amp-

hion och var då vid elakt lynne samt, såsom det förmärktes,

äfven missnöjd med sin flaggcapitaine de Frese, utan att jag

rätt känner anledningen dertill, och de Frese å sin sida var

äfven mycket trumpen. Dernäst berodde det icke mera af

konungen att fara ifrån Wiborgs redd. En stark västlig vind,

som sedermera uthöll så länge, hindrade alla förslager att

lämna denna position. Den förvärrades daghgen. Ryska

stora flottan förstärktes alt mera med nya skepp som till-

kommo. Det enda utlopp, som fanns till öpna sjön vid

Krysserort, blef försvaradt af fem ryska linieskepp och några

fregatter. All communication med Finland, Sverige och det

öfriga Europa var tillspärrad. Fåfängt väntades, att till följe

af den upgjorde planen svenske troupperne från Safvolax

skulle bana sig väg öfver Wilmanstrand till Wil)org för att

på landsidan angripa denna fästning; motgången vid Saivi.

taipal hade tillintetgjordt denna förhoppning. Den om under-

stöd af en engelsk escader förlorades äfven småningom, sedan

man länge genom hvart från väster kommande segel trott

sig få den glada underrättelsen om dess ankomst. Ju längre

man förblef i denna ställning, ju mera syntes utsigterne

mörkna, och ju mera växte modlösheten i de fiästa sinnen.

Den som alltid visade sig oföränderlig var konungen sjelf.
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De bekymmer, som han icke kunde undgå att hafva innom

sig, dolde han sorgfälKgt för andras ögon. Sedan han ofta

tillbringat hela dagen, utom måltidstimmarne, vid sitt skrif-

bord eller med läsning, kom han stundom om aftnarne in

till oss, hvaraf någre voro sysselsatte med brädspel, som vid

hans ankomst icke fick afbrytas; han satte sig då på en

soffa och samtalade antingen med general Polett eller Sidney

Smith eller någon annan i hvarjehanda ämnen, men icke

om vår närvarande ställning.

Innan vi blefvo inspärrade var en tillökning af canon-

slupar från Götheborg ankommen, förande 36-skålp. canoner

under öfverste Törnings befäl, men den större escadern af

lätta fartyg, som väntades från Stralsund och Vestervik,

och som commenderades af öfv-lieut. Cronstedt, blef af ryska

fregatter liindrad att framtränga. Den västliga stormen

fortfor utan afbrott och gaf en tröttande och bekymmersam

enformighet åt vårt läge. Blott några gånger afbröts den-

samma, såsom till exempel en dag, då xi sågo ett mindre

ryskt fartyg komma ifrån den ryska skeppslinien och taga

sin kosa genom grunden på den svenska och derifrån ner

emot skärgårdsflottan. Härvid blefvo stora rörelser med

slupar i bägge flottorne och med skjutning af canonerna;

man förmodade att det var en brännare och %ille skjuta

den i sank, innan den skulle tändas. Denna förmodan be-

fanns grundad, då den omsider blef tagen, men den hade

blifvit lösryckt af stormen och kom drifvande för vinden,

sedan besättningen räddat sig. En annan gång hörde vi

västerut en stark länge uthållande canonade, hvartill anled-

ningen var obekant. Då upstodo åter gissningar om närvaron

af en engelsk escader, som drabbade med någon afdelning

af den ryska örlogsflottan. Ett par dagar derefter sågo vi

en slup med fulla segel, som efter att hafva seglat bakom

<len ryska flottan ända till Björkö vände sig derifrån långs

ön, och rigtade sin cours emot de svenska flottorne. Rys-

sarne trodde utan tvifvel, att denna slup tillhörde dem, och

fastade således vid den ingen upmärksamhet, men då de sågo

honom stvra förbi deras linie och hålla ner till den svenska.



MAN BÖRJAR ANSE ALT FÖRLORADT 263

började de yttersta skeppen på deras högra flanque att be-

skjuta honom häftigt; men han framkom oskadad till Amp-

bion. Slupen fördes af fänricken vid arméens flotta Rosvall,

som var skickad af öf.-lieut. Cronstedt med rapport derom,

att han var till finska skären ankommen, att han haft en

action med en från Fredricshamn utlupen escader skärgårds-

fartyg, som likväl fått understöd af några större fregatter från

stora flottan, hvarföre han för att icke Islifva öfverseglad

nödgats draga sig tillbaka till Svensksund, der han afbidade

vidare ordres. Samma vind, som gynnat Rosvalls dristiga

och med framgång krönta företag, hindrade ock hans åter-

sändande. Han l>lef således quar på Amphion.

Imedlertid började alt mera rota och utbreda sig i sinnena

den föreställning, att belägenheten var ohjelplig och skulle ofel-

bart leda till uppofiring af Vnigge flottorna och till fångenskap för

konungen, hans bror och de oml)ord varande troupper. På

stora flottan höllos rådplägningar, till följe af hvilka hertigen

flere gånger, dels ensam, dels åtföljd af några amiraler och

-» skeppschefer, kommo ombord på Amphion, der de hade långa

samtal med konungen, hvaraf föremålet förblef en hemlighet.

Man fick lång tid derefter veta, att uti dessa samtal fråga

blifvit väckt om nödvändigheten för konungen att med den

ryske amiralen Tschitschakoff öpna underhandling om fred,

och om den ej kunde erhållas, att öfverlämna flottorna genom

capitulation för att rädda konungen och besättningarne, ett

förslag som konungen ]:)estämdt afvisade. Enligt andra för-

slager skulle antingen konungen landstiga med alla på skär-

gårdsflottan varande troupper, bränna fartygen och landvägen

bana sig väg till förening med arméen vid Kymene, eller ock

stora flottan lyfta ankar och genom södra utloppet af Björkö

sund öpna sig väg, under det den lilla skulle genom skären

söka att komma till Svensksund. Efter ett af de besök, som

hertigen en afton sent hade gjort på Amphion, kom jag in

till konungen, som gick på golfvet och syntes emot vanlig-

heten mycket uprörd. Med en vänlig mine, frågade han:

»Hvad säger man derute om anledningen till hertigens och

»amiralernes visiter på Amphion?» — »Man säger ingenting,

Ehrenströms Anteckningar. lo
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»Eders Maj:t, emedan man icke vet något om orsakerne till

»dessa npvaktningar. Man blott tror, att de betj-da något

»alfvarsamt». — Efter detta svar, gick konungen ännu en

stund fram och tillbaka på golfvet med händeme på ryggen,

försänkt i djupa betragtelser. Omsider, viljande gifva luft

åt de tankar som besvärade honom, stadnade han midt fram-

för mig och sade: »Hvad min bror är svag och ombytlig!

»När han kommer till mig med sina skeppschefer, förer han

»samma tungomål som de och delar alla deras mörka före-

»ställningar. När jag åter samtalar med honom ensam och

»visar honom, hvad Sveriges ära och svenska namnets heder

»af oss fordra, uplågar jag honom till ädla och manliga före-

»satser, hvilka likväl hastigt försvinna, så snart han kommer

»ombord på sitt chefsskepp och ibland sina vanliga omgif-

»ningar». Af dessa uttryck var det lätt att fatta, att några

propositioner bhfvit gjorda från flottans befäl, som voro ko-

nungen i högsta grad misshagliga. Jag låtsade icke förstå

detta, så vida det icke var tydligen uttryckt, utan inskränkte

mig blott att säga: »För dem, som icke närmare känna

»Eders Majit och dess bror, det vill säga för den större all-

»mänheten, förekommer hertigen med sin uplyftade blick,

»sina moustacher, sin släpande sabel och sin martialiska gång

»såsom den, åt h^ålken naturen skänkt en bestämd caractere

»och mycken själstyrka, då deremot Eders Maj:t med sitt

»milda ansigte och sitt intagande väsende synes sakna dessa

((egenskaper». — »Ach!» sade han, »hvad allmänheten bedrager

»sig i detta omdöme. De, som haft ett närmare tillträde till

»mig och min bror, isynnerhet uti vigtiga tidepunkter, dela

»det "visserligen icke». Derefter utbredde han sig mera öfver

detta ämne, under det han dels med sin kikare, hvilande

på min axel, följde med ögonen hertigens till stora flottan

återvändande slup, dels fortsatte sin promenade jDå golfvet.

Slutligen lade han sig på knä uppå banqueten af det emot

slupen och stora flottan vända fönstret af salonen, lutande

sig på armarne, och fullföljande samtalet, sade han med till

mig vändt hufvud och med en upsyn och en ton, som jag

aldrig kunnat förglömma: »Ni får väl försöka honom». Ehuru



KONUNGENS BESÖK I BJÖRKÖ PRESTGÅRD 265

detta uttryck skulle, som jag förmodar, endast hafva afseende

på rikets ställning i allmänhet, i händelse af konungens från-

fälle och hertigens deraf följande regentskap, hade det dock

på mig en verkan, som skulle det endast hafva haft afseende

på mig enskildt och innehålla en förutsägelse om mig före-

stående olycksöden. Skakad af denna känsla och rörd ända.

till tårar, fattade jag konungens hand, k3^sste den och sade:

»Jag hoppas, med Guds hjelp, att jag aldrig får göra ett

»sådant försök! Eders Maj:t är ännu i sin bästa ålder, vid

»god hälsa och har en son, som kan efterträda sin far».

Då reste han sig upp, betraktade mig med våta ögon och

tillade: »Kom ihåg hvad jag nu sagt er». — Han var denna

gång mycket uprörd, utan tvifvel af den öfverläggning, han

kort förut haft med sin bror, och hvars beskaffenhet han

icke ville meddela. Men hans yttranden vid detta tillfälle

innehöllo, utan att han sjelf visste det, en prophetia, som ett

par år härefter skulle för riket i allmänhet och för mig

enskildt på ett bedröfligt sätt uppfyllas.

Under det långa vistandet på redden utanför Wiborg,

och medan troupperne ännu voro i land på vägarna till Wi-

borg och Systerbäck, for kungen en gång med kammarjun-

karen Otto Möllersvärd och mig att besöka general Pollet,

som hade sitt högqvarter vid Koivisto eller Björkö kyrka.

Derifrån promenerade han med oss till prestgården. Han frå-

gade presten, som icke hade någon aning derom att han ta-

lade med konungen, om kyrkans heliga käril förvarades i kyr-

kan. »Nej Gud bevare!» sade presten; »de skulle icke vara

»der i säkerhet. Jag har tagit dem till prestgården, och de

»ligga förvarade i den der kistan», pekande på en stor kista

som stod i salen. , »Frugtar ni, att de skulle blifva bortröf-

»vade af svenska soldaterne?» — »Ah nej; för dem frugta

»vi aldeles icke, ty de hafva en ganska god discipline och

»lefva icke med oss som fiender, utan som vänner; men det

»äro cossackerne som vi frugta. De upföra sig hos oss som

»i ett fiendtligt land, röfva och plundra öfveralt». — »Har ni

»här den guldkalk, som konungen i Sverige efter sin resa

»till Petersburg år 1777, då han under upkommen motvind
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»landsteg vid denna kyrka och besåg den, förärade till den-

»samma, sedan han återkommit till Stockholm?» — »Ja, Min

»Herre», sade presten, öpnade kistan och framtog kalken med
sitt patén och lämnade dem till kungen, som sedan visade

dem för Möllersvärd och mig. De voro mycket väl arbetade

och kalken försedd med en latinsk inscription, innehållande

anledningen till den af konungen i Sverige under namn af

grefve af Gottland gjorde gåfva. Presten berättade, att denna

dyrbara skänk ofta satte presterskapet i stor förlägenhet, eme-

dan sockneboerne, då de på sitt yttersta ville hafva nattvar-

den, fordrade såsom en hufvudsak, att den skulle dem till-

delas ur konungens i Sverige kalk, hvilket åter på långa

skogsvägar i mörka årstider voro för dessa heliga käril äfven-

tyrligt. Vid konungens utgående ur salen blef han af en

ankommmande officerare, åt hvilken konungen stälde en fråga,

besvarad med titeln Eders Maj:t, hvaröfver presten blef icke

litet förvånad. Han trodde sig hafva samtalat blott med två

svenska officerare och en civil person.

Då de vid denna kyrka landstigne troppar åter embar-

querat för att föras till skärgårdsflottan, quarlämnades en di-

vision canonslupar under major Hjelmstjernas befäl för att

bevaka södra inloppet till Björkö sund.

Öfverste Sidney Smith, som om bord på chefskeppet

hade följt örlogsflottan vid attaquen på Reval samt under

actionerne med amiral Kruses escader vid Cronstadt och efter

svenska flottans inlöpande bakom grunden på "Wiborgs yttre

redd vistades om bord på Amphion, der han ])odde i samma

rum som capit.-lieut:n grefve Adam Levenhaupt och jag, hade

en hög tanka om verkan af canonslupars skott äfven emot

för ankar liggande linieskepp och fregatter. Denna tanka

delades icke af åtskillige svenska arméens flottas officerare,

hvarföre Sidney Smith föreslog, att följande dagen den 3 julii

ett försök skulle anställas, hvilket han Ijegärde att få be\'ista

för att vinna öfvertygelse i detta ämne. Det bifölls, och öfverste

Törning erhöll befallning att med sin escader af canonslupar,

förande 36 "ffiige canoner, i dagbräckningen den 3, om, såsom

vanligen var fallet, sjön var lugn den tiden på dygnet, göra
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en attaqiie på linieskeppet prins Carl, som vid Reval fallit i

fiendens händer och nu låg ytterst på ryska flottans högra

flygel närmast Björkön. Under afbidan af resultatet utaf

detta anfall voro stora och afgörande händelser i annalkande.

Den 2 Julii om aftonen sent, då konungen souperade,

gick jag på däcket af Amphion och hörde från sidan af Björkö

sund på långt håll en canonade och såg en kort stund

efter dess början en stor eld på vattnet. Jag gick genast

ner i matsalen och sade till konungen, att major Hjelmstjerna

utan tvifvel hade en atfaire med fienden, och att han troli-

gen lyckats att skjuta något fiendtligt fartyg i brand. Ko-

nungen sprang genast från bordet upp på däck med bart

hufvud och hörde samma canonade samt såg samma eld.

Straxt befalde han fram sin slup, som kallades 8-huggaren,

och med sina vanliga följeslagare, grefve Adam Levenhaupt,

general Pollett, stabsadjutanten Palmfelt och en page begaf

sig på väg till Björkö sund, åtföljd af en del af skärgårds-

flottan. Han kunde icke då föreställa sig, att han icke skulle

återkomma om bord på Amphion förr än flere dagar derefter

i Svensksund. Då han framkom till major Hjelmstjerna, fann

han att prinsen af Nassau med en ganska talrik skärgårds-

flotta ankommit från Cronstadt, men som vid hans inlöpande

i Björkö sund aftonskymningen börjat, hade han befalt kasta

ankar, hvilket skett i tämlig stor oordning, att Hjelmstjerna,

hvars canonslupar, liggande under stranden, icke varit bemärkte,

då framryckt, förbjudande att lossa ett skott, innan man an-

kommit på hälft canonhåll; att vid den skjutning, han då

låtit börja, en stor oreda upstått i den fiendtliga escadern,

uti hvilken han haft den lyckan att skjuta eld på en fregatte

med 300 mans besättning, hvilken flög i luften, hvarefter han

småningom dragit sig tillbaka utan att blifva förföljd. Ko-

nungen, anländ till honom, såg hela sundet upfyldt af fiendt-

liga fartyg, och befalde således Hjelmstjerna, som äfven med
den secours han fått var för svag till motstånd emot denna

öfvermagt, att retirera till skärgårdsflottan, hvilken ofelbart

skulle följande dagen blifva af prinsen af Nassau anfallen.

För att med hertigen öfverenskomma om det biträde af fre-
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gatter från örlogsflottan, som för ett sådant fall kunde be-

höfvas och aflämnas, äfvensom för att ytterligare öfverlägga

om de beslut, som borde fattas i anseende till bägge flottor-

nas nuvarande belägenhet, hvilken blef allt äfventyrligare,

begaf sig konungen ifrån Hjelmstj ernås escader för andra

gången under det långa Wstandet på denna redd till stora

flottan och besteg chefskeppet : Kung Gustaf den 3:dje.

Vid denna tid på morgonen hade öfverste Törning l^örjat

verkställa den honom anbefalde attaque på ryska linieskeppet

prins Carl. Hans anmarche med sina canonslupar på en liriie

vid solens uppgång och på en lugn sjö var en ganska vacker

syn, hvilken jag åtnjöt från däcket af Amphion; men det, som

icke var behagligt att åse, var hans beslut att börja och fort-

sätta sin skjutning på ett afstånd, som gjorde den oskadlig för

fienden och som satte honom utom fara att af ryska kulorne

träfias. Fåfängt anmanades han af Sidney Smith, som beled-

sagade honom, att framrycka närmare; han förblef med en-

vishet i den position han valt, och det var förargligt att se,

huru han on}i;tigt bortsköt sin ammunition. Det ryska linie-

skeppet hushållade bättre med sin ; ty sedan det vid canona-

dens början gifvit några hela lag med sina batterier och der-

efter förmärkt, att icke de svenska kulorne hunno fram, sköt

det sedermera blott ett och annat skott från hvar tredje eller

fjerde canon. Konungen, som vid sin fart till stora flottan,

låtit hvila på årorne för att beskåda tillgången vid detta an-

fall, blef högligen missnöjd med resultatet deraf, och Sidney

Smith ogillade äfven strängt Törnings upförande vid detta

tillfälle.

Då konungen var kommen om bord på stora flottans

chefskepp, sammankallades dit genom signal alla skeppsche-

fer till rådplägning. Hvad under densamma föreföll är mig

obekant. Jag har likväl anledning till den öfvertygelse, att

de fläste rådplägande fortforo att anse ställningen som för-

tviflad, och att förslag åter väcktes om capitulation såsom

det enda räddningsmedel. Så mycket är visst, att konungen

för att göra slut på öfverläggningen, begärde skrifmaterialier

och satte sig ned att skrifva en ordre till hertigen storami-
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ralen, hvarigenom honom anbefaldes att vid första tjenliga

vind lyfta ankar för att med stora flottan bryta sig väg ge-

nom det starkt besatta inloppet och derigenom beskydda skär-

gårdsflottans utgång. I det ögnablick, som konungen hade

slutat att datera denna ordre och skulle börja att underteckna

sitt namn, öpnades dörren till cajutan af hertigens flaggca-

pitaine, majoren (nu amiralen) baron Palmquist, som rappor-

terade, att vinden nu vändt sig och började blåsa upp från

öster. Man kan föreställa sig konungens glädje; han sprang

straxt upp på däcket för att med egna ögon öfvertyga sig

om sanningen af denna efterlängtade händelse, och då det af

åtskilliga omständigheter syntes, att denna vind skulle blifva

uthållande och stark, återstod ingenting annat än att förordna

om den ordning, hvarmed den förestående blodiga genoml>ryt-

ningen skulle verkställas, samt att på skeppen, dit cheferne

återvände hvar till sitt, sätta alt i behörigt skick. Sedan

konungen omfamnat sin broder, begaf han sig till chefsgale-

ren Serapliim för att låta utdela befallningar om skärgårds-

flottans försättande i rörelse, och kort derefter började stora

flottan att lyfta ankar och hissa segel, hvarvid den omineusa

olycka genast inträfiade, att skeppet Finland, som låg ytterst

på flottans vänstra flanque, fastnade på ett bakom detsamma

hggande grund och blef stående med aktern vänd emot fienden.

Det är icke möjHgt att fullständigare och sannare be-

skrifva de scener, som nu ägde rum, än grefve Oxenstjerna

det g^jort i sitt förtrilftliga äreminne öfver konung Gustaf den

3:dje. Han målar dem som skulle han hafva varit ett ögon-

vittne. Jag kan icke neka mig det nöjet att copiera denna

målning. »Tidigt om morgonen (den 3 Juli) lyfte först ör-

»logsflottan sitt ankar. På sin vensta sida afhöll hon i sin

»fortgång ryssarnes utanföre på hafvet utbredde skepp; mel-

»lan sig sjelf och redden betäckte hon på den andra skär-

»gårdsflottan, som seglade i hennes ]>eskydd samma väg, an-

»förd af sina större fartyg. Hafvet sammanträngdes ändtligen

»för deras gång i en smal ränna, ensam segelbar mellan Krys-

»serorts udde och dolda grund. De senare bådade vissa skepps-

»brott, den förra var klädd med bestyckade batterier. Fem
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»ryska linieskepp och flera bombardierfartyg stängde sjelfva

»inlöpet, i hvars trängsel de ej kunde angripas, och der sven-

»ska flottan skepsvis skulle framtränga mellan deras från alla

»sidor korsade eldar. Aldrig trotsade likväl tapperheten mera

»djerft vapnens och naturens förenta faror. Första afdelnin-

»gen af flottan hade redan genombrutit denna förmur, och

»den öfriga hade i dess spår lika lyckligt genomgått dessa

»farvatteiis trängsel, om ej, oförsigtigt antänd och af vinden

»missförd, en dess egen brännare itändt två svenska skepp^

»som sprängdes i luften, då två andra i frugtan att höljas

»af deras bränder nödgades hålla ur den smala farleden och

»häftade mot grunden, der de, visse att förloras, ännu för-

»svarade sig emot fienden, som skyndade till deras eröfring.

»De förras olycka sträckte sig äfven till den mindre flottan,

»hvars slut de betäckte, och hvaraf en galere och några far-

»tyg i kosans afvikning råkade ett lika öde, hvilket i segelle-

»dens trängsel och hafvets och krutets blandade mörker mötte

»ännu tre skepp och fem fregatter. Alt, hvad krigets fasa kan

»måla, fyllde dessa stunder: hafvet och stranden samman-

»blandade i rök och töcken, som blott uplystes af hvilande

»eller förbifarande ljungeldar; vattnet betäckt med spillror

»och flytande kroppar; klipporna, som häftat skeppen, höljde

»af deras vrak och skakade af deras dunder; de fiendthga

»skeppen, som stängde kosan, besvarade af en förbiseglande

»eld, sjelfva krossade med den förstörelse de sände och be-

»talande med deras egen spillring den skada de förorsakade.

»I dessa ögonbhck hade likväl skärgårdsflottan med lindrigare

»förlust fortsatt sin kosa. Hennes lätta kölar, som öfversim-

»made de bränningar, der hennes försvarare stannat, hade

»med mindre osäkerhet kunnat föra konungen ur faran. På

»en flaggande slup, utmärkt med alla tecken af sin närvaro,

»och synbart föremål för alla fienders skott, roddes han förbi

»dess linie under eldrägn från dess skepp och strandbatterier

»och de svenskas hälsningsrop, som uplifvades af hans åsyn.

»En kula fälde i slupen en af dess roddare för hans fötter;

»en annan kula hväste mellan honom sjelf och den närmaste

;

»men det var ej förr än när omsider flottorne genomträngt
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»och vägen öjipnades, som han intog den första af galererna

»och sedan en lättare jakt att anföra den efterföljande esca-

»dern, som tog sin kosa genom skären till Aspö och Svensk-

»snnd».

Md denna mästerliga tafla vill jag foga några drag, häm-

tade från min enskilda erfarenhet och mina känslor den da-

gen. Amphion, på hvilken jag befann mig, var redan under

segel och intog sitt rum tillika med kongl. jakten Esplen-

dian ungefär i midten af den långa linien af svenska skär-

gårdsfartyg. Framför oss hade vi det eldgap, hvarigenom

största delen af örlogsflottan och en del af den lilla redan

hade banat sig väg. Bakom oss satte den olyckligt antände

brännaren eld först på ett och sedan på ett annat skepp,

hvilka efter en kort stund flögo i luften med förfärliga knal-

lar, hvaraf alla dörrar på Amphion upsprungo. Det var rys-

ligt att se, huru menniskor, rår, stänger, m. m. af krutets

kraft drefvos högt upp i luften, och huru de förstnämde seder-

mera åter nedföllo i vattnet omkring vårt fartyg, svarta som

kolbränder och nied stympade lemmar. Ju närmare vi nal-

kades de fem fiendtliga skeppen, som jämte strandbatterierna

skulle tillstänga passagen, ju mera tilltog hväsandet af kulor,

bomber, granater och skrot. De föllo omkring oss i vattnet

som hagel. Amphion med sina prydnader och förgyllningar,

skulle naturligtvis ådraga sig fiendens upmärksamhet och

blifva en tafla för dess skott ; men det var så lyckligt, att blott

en enda af dess besättning blef dödskuten. Han satt vid

hjulet som förer rodret. Jag stod der en lång stund och ta-

lade vid honom, men då jag gick derifrån till förmasten, hörde

jag ett rop bakom mig, hvarföre jag gick tillbaka att få veta

orsaken. En kula hade i detsamma borttagit en del af denna

karlens mage, hvaraf han dog efter en kort stund, och just

då jag vände mig om från förmasten, tog en annan kula bort

ett stycke från denna mast vid den höjd, som mitt hufvud

hade, hvilket varit afskjutet, om jag der längre qvarstadnat.

Jag beundrade en underofficer, som commenderade en canon-

jolle. Oagtadt i allmänhet gifna ordres att skynda med genom-

farten, lade han sig stilla på det farligaste stället och serve-
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rade ifrigt sin canon emot de stora fiendtliga skeppen, under

det vi seglade honom förbi. Men också var vid vår genom-

fart de närmaste fiendtliga skeppen redan förvandlade till

pråmar, och ett af dem, som förmodligen fastnat på något

doldt grund, låg med sin ena långsida lutad emot oss, och

\'isade sitt däck i en vertical ställning; men detta däck var

öfversvämmadt af blod, som rann ut genom spygatterne; och

så stor var ännu ifvern hos de ryska matroserna, att ehuru

denna sidas canoner voro riktade emot hafsbotten, och såle-

des icke mera kunde skada oss, l)lefvo de dock laddade och

afskjutne. Min ängslan i anseende till konungens och her-

tigens lif var obeskriflig. Jag förestälde mig, att de bägge,

eller en af dem stupat. Innan genombrytningen, men sedan

vi redan voro under segel, hade jag inlagt alla mina papper

i en dertill inrättad låda med ett j^ar kulor för att, i hän-

delse af olycka, hastigt kunna sänka dem. Samma försigtig-

het hade jag iakttagit i anseende till konungens papper. På

hans bord fann jag en med baron Ruuths sigill förseglad

rouleau Ijeklädd med vaxduk. Jag öpnade den och fann, att

den innehöll ducater, hvilka jag stack hos mig for att be-

gagna i händelse af fångenskap. Sedan vi lyckligen kommit

genom den trånga passagen ut i öpna sjön, och den tjocka

krutröken af den allt mera tilltagande starka vinden sking-

rats, såg jag genom konungens kikare, som han quarlämnat

om bord^ huru han med sin slup styrde till galeren Seraphim,

den han åter besteg och der han syntes på halfdäck väl be-

varad. Jag kungjorde denna glada tidning för Amphions be-

sättning, som dervid uphof ett hurra-rop. Han hade på denna

slup gått igenom eldrägnet. Det var den roddare, som satt

honom närmast, hvilken af en kula förlorade bägge händerna.

Vid hans fall hade de öfrige roddarena blifvit mycket för-

färade och uphörde att ro. Grefve Levenhaupt reste sig då

upp och sade: »Gossar; ro af alla edra krafter. Kommen i

»håg, att ni hafven konungen ombord;» hvaruppå de å nyo

ansträngde sig. Den andra kulan gick öfver konungens, grefve

Levenhaupts och general Polletts hufvuden, så att de stötte

tillsammans och konungens hatt flill af. Han sade då leende:
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»Den var bra nära». Under det värsta eldrägnet blef en viss

officer, som bodde på Amphion, så förskräckt, att han nöd-

vändigt ville fara till ett annat fartyg, som seglade till höger

om oss närmare landet, och lät till den ändan framhala en

slup. Jag förestälde honom förgäfves, att faran på den sidan

icke var mindre än der han var; han svarade, att han hade

hustru och l)arn, och for, men kom dock välbehållen fram till

Svensksund.

Det, som svårligen kan förklaras, är ryske amiralen Tschit-

schagoffs beteende denna dag. Han förblef med sin flotta

en obeslutsam åskådare af den heta striden vid Krysserort,

som dock var honom så nära. Blott hans signaler voro i

Ufhg rörelse; de gåfvos, förändrades, förnyades. Stundom

syntes de ryska besättningarne sysselsatte med ankarens lyf-

tande, stundom med seglens hissande, hvilka dock kort

derefter åter intogos. Omsider, sedan hela vår örlogsflotta,

med undantag af de förolyckade skeppen, framträngt till

öpna sjön, lämnade han sin ställning till att förfölja, hvarmed

han fortfor ända till inloppet vid Sveaborg, dit svenska flottan,

som under denna fart förlorat ännu ett skepp, fördt af öfver-

sten ^'sedermera amiralen) Leyonankar, drog sig tillbaka och

blef bloquerad af den r3'ska. Som konungens ovänner vid

den för dem fäguesamma underrättelsen om hans inspärrande

på Wiborgs redd ansågo omöjligt, att han kunde derifrån

utkomma, förklarade de hans befrielse, som en verkan af en

med ryska amiralen plägad underhandling, beledsagad af en

penningeuppoflfring å konungens sida; men detta rykte var

aldeles falskt. Den r3'ske amiralen var så säker att bemästra

sig hela den inneslutne svenska sjömagten, att han med
mycken stolthet afvisade de någon gång från svenska chef-

skeppet till honom afsände parlementairer, hvilka aldrig fingo

komma ombord på hans skepp eller till samtal med honom,

utan lät han dem altid på halfva vägen mötas af sin son,

(sedermera amiral och sjöminister) för att inhämta deras

ärende.

Hertigen, som under denna häftiga drabbning ådagalade

lika mycket personligt mod som två år förut i bataillen vid
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Högland, fick en contusion i axeln af en canonkula, som vid

hans sida dödade en officer. De stora förluster, som den af

honom commenderade flotta led på denna dag, betungade

hans sinne, och väckte en stor nedslagenhet innom flottans

befäl, hvilken känsla äfven var blandad med ovilja emot

konungen, hvilken ansågs som uphofsman till desamma.

Sedan sin utgång från Carlscrona hade denna flotta förlorat

dels vid Reval, dels vid Wiborg, dels vid farten derifrån till

Sveaborg omkring en tredjedel af sin styrka; men ryska

förlusten var icke heller obetydlig. De fem skeppen, som

skulle stänga utloppet vid Krysserort, och som commenderades

af engelsmannen Travenen, hvars bägge lår blefvo afskjutne,

voro förvandlade till vrak.

Efter utgången från Wiborgs redd, hvilken jag sedermera

föreslog skulle benämnas genombrytningen, tog örlogsflottan

sin kosa ut i öpna sjön; men skärgårdsflottan styrde inåt

skären 'för att vid Svensksund komma till den der liggande

förstärkningen. Den sistnämdes fart var likväl förknippad

med stora faror, ty \åd Pitkepas lågo tre ryska fregatter,

ibland hvilka var den snällseglande, nybygde, vackra svenska

fregatten Venus, hvilken blifvit tagen af ryssarne på Noriges

kust i neutral hamn. Dessa fregatter lågo stilla, så länge

något svensk örlogsskepp ännu syntes nära att kunna beskydda

lilla flottan, men då denna blef lämnad ensam på den stora

fjärden vid Pitkepas, lyftade fregatterne ankar och styrde åt

den långa svenska linien af skärgårdsfartyg, genomskar den,

gifvande sina lag åt bägge sidor, cotoyerande sedermera linien,.

skjutande på hvart fartyg, genombröt den ånyo, skjutande på

lika sätt, och fortsättande sedermera deras cours å andra sidan

af linien. Isynnerhet var det fregatten Venus, commenderad

af engelmannen Crowns (nu vice amiral) som utmärkte sig

i denna snabba och väl utförda manoeuvre, som gynnades af

dess välsegling och af den friska vinden, Alla de galerer,

canonslupar och andra skärgårdsfartyg, hvilka sålunda af Venus

förbiseglades och besköt[o]s, nödgades stryka sina flaggor och

derigenom förklara sig tagne. Fregatten närmade sig äfven

med en obeskriflig hastighet till chefsgaleren Seraphim, på
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hvilken kungen var ombord. Icke utan den största svårighet

fick man honom ufvertalad att lämna galeren för att på en

slup undkomma. En liten stund, sedan han lämnat detta

chefsfartyg, nödgades det äfven stryka flagg. Vi beskådade

hela denna tillgång från Amphion och beräknade, att det

blott felades 10 ä 15 minuter, innan vi skulle upliinnas af

Venus, da, till vår stora förundran, vi sågo en signal från

ryska amiralen kalla alla tre fregatterne till sig. Denna måste

de åtlyda, och som de således icke kunde besätta alla de

fartyg, hvilka för dem strukit sina flaggor, ansågo dessa med
skäl sig äga rättighet att åter hissa dem och med forcerade

segel och rodd söka sin räddning i skären. Jag har seder-

mera i Finland träffat den gamle amiralen Crowns, som ännu

med högsta förbittring omtalade amiral Tschitschagofis vid

detta tillfälle gifna ordre, hvilken han kallade dumm och

orimlig, och hvarigenom segern öfver nästan hela svenska

skärgårdsflottan frånrvcktes honom. Ryssarne beskvide sedan

i offentliga papper svenska befälhafvarena att hafva brutit

mot krigets och hederns lagar, derigenom att de icke öfver-

lämnat sig och sina fartyg, sedan de medelst flaggornas

strykande erkänt sig vara öfvervundne; men det svarades,

att ett fartyg för att anses vara taget borde hafva åtminstone

en fiendtlig oflicerare om bord, åt hvilken fartygets befäl-

hafvare kunde öfverlämna sina värjor och derigenom förklara

sig vara hans fångar, och då ett sådant besittningstagande

icke ägt rum, hade fartygens befäl och besättningar en afgjord

rättighet att anse sig fria, en rättighet som den ryska så

kallade Aspö-escadern i bataillen vid Svensksund förlidet år

uti lika omständigheter på lika sätt begagnat.

Detta dygns olycksbådande och olycksbriugande äfventyr

voro isynnerhet för det kongl. fartyget Amphion, på hvilket

jag var tillika med de fläste konungens adjutanter och öfrige

tiU hans suite hörande personer, icke slutade dermed, att de

ryska fregatterne nödgats l:)egifva sig från oss till den stora

flottan. Vinden ökades alt mera, aftonmörkret nalkades, och

det var att förese, att den delen af lilla flottan, som icke vid

dagsljuset kommit igenom Aspöskären, skulle nödgas att der
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förblifva till följande morgonen. Just då Amphion skulle

emellan dessa klippor inlöpa, passerade ett fartyg, hvars Ijefäl-

hafvare, en constituerad amiralitetsofficer från Åbo Eskolin,

anropade oss med lur sålunda: »Skonerten Amphion! Hans

»Majits befallning är, att skonerten äfvensom alla till skär-

»gårdsflottan hörande fartyg skola samlas i Svensksund».

Konungen var då ombord på Eskolins fartyg och for oss

förbi, men Amphion, som i detta trånga vatten icke kunde

lofvera, kastade ankar, tillika med en stor mängd transport-

fartyg. Mörkret tilltog, och med detsamma tillväxte stormen.

Det blef en orolig natt. Åtskillige transportfartyg, hvaribland

någre hade cavalleriets hästar ombord, lössletos från sina

ankaren, drefvo mot land och krossades. Hästarne simmade

utan räddning omkring, till dess de förgingos i bränningarne.

Någre fartyg fastnade med sina rår i Amphions tackling,

hvarifrån dessa rår måste med yxor afhuggas. Stormens

hvinande, menniskors skrik och nödrop gjorde denna natt

till en af de ohA^ggligaste jag öfverlefvat. Utan att sofva en

blund, väntade vi med otålighet på dageiis ankomst för att

rätt lära känna vår ställning. Då det började ljusna, skickades

upp i masten personer för att se sig omkring. De berättade,

att på östra sidan om den klippa, nära hvilken Amphion låg

för flere ankare, en skog af master visade sig. Vi trodde i

början, att de tillhörde en afdelning af vår flotta, men vid

större ljusning befanns, att dessa fartyg förde ryska flaggor.

En liten stund derefter erforo vi, att väster om oss öfverste

Törning med sin division af canonslupar tillbringat natten.

Han, under hvars befäl vi nu stodo, skickade oss det bud,

att, som han, i anseende till brist på ammunition, icke kunde

inlåta sig i drabbning med den talrika escader af fiendtliga

fartyg, som låg framför honom, hade han beslutat att fort-

sätta sin segling, hvarföre han ville, att Amphion skulle stöta

till honom, och som detta fartj^g, i den ställning det låg,

omöjligen kunde genom egen förmåga komma under segel

åt den föreskrefne leden, skickade han tvänne canonslupar

att boxera det upp i vinden, men oaktadt all ansträngning

lyckades de icke att bringa det ur stället. Under detta få-
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fänga arbete frugtade vi mast för Törnings klenmodighet i

den händelse, som var att vänta, att han skulle blifva up-

fordrad att gifva sig. Vi öfvertalade således majoren Cazal

att fara ombord till honom för att stålsätta hans mod, och

han kom äfven i rätter tid, t)' en liten stund derefter syntes

en slup med parlementairflagg ankomma från den fiendtliga

escadern. Törning for den sjelf till mötes med Cazal, som

erbjöd sig att följa honom. Den ryske parlementairen sade

sig vara utskickad från brigadieren SchlissofF för att under-

rätta den svenske befälhafvaren, att prinsen af Nassau redan

borttagit hela den öfriga delen af svenska flotillen, att ko-

nungen vore fången, och att således ingenting annat återstod

för denna division än att gifva sig fången, hvarigenom en

onyttig blodsutgjutelse kunde undvikas. Cazal svarade å

Törnings vägnar, att svenska troupper icke gåfvo sig fångne,

så länge de hade knit och kulor till försvar, att Törning

redan skulle hafva angripit Schlissoff, om icke vinden varit

honom emot, och att, som den vore fördelagtig för brigadieren,

så väntade han sig ett anfall af honom, hvilket han skulle

vederbörligen emottaga.

Efter denna parlementering kom majoren Cazal åter

ombord på Amphion; men som bemödandet att med bo-

xering af canonslupar bringa Amphion ur sitt betänkliga

läge icke Ij^ckats, och Törning längtade att komma ifrån

detta ställe, återkallade han sina bägge canonslupar och

gaf befallning, att alt hvad som befanns ombord på Am-

phion af personer och effecter, skulle genast föras ombord

på hans escader och fartyget sedan antändas och brännas

för att icke falla i fiendens händer. Denna befallning oroade

mig obeskrifligen, men den måste åtlydas. Jag inlade kon-

gens papper, hofmästaren inpackade silfvert och kökskärilen,

kammartjenaren garderoben ; Törnings utskickade påskyndade

transporten, och vi måste alla, hvaribland voro kongens adju-

tanter, understallmästare m. fl., med smärta öfvergifva det

vackra fartyget ; men dess befälhafvare, en constituerad lieute-

nant vid amiralitetet. Eskilson, förklarade att han icke ville

lämna det och tog af besättningen, hvaribland voro 24 man
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af konungens garde, det löfte att till det yttersta förblifva

ombord med honom. Vi fördes till Törnings escader, der en

däckad och väl inrättad chefsbåt var lämnad till vår dispo-

sition. Dit ankommen, hvarefter escadem genast hissade

segel, tillstår jag, att jag kände mig betryckt af sorg öfver

det öde, som oundvikligen syntes förestå Amphion att an-

tingen uppbrännas eller, hvad som värre var, falla i fiendens

händer som en trophée; jag lade mig på en sofia med huf-

vudet emot väggen för att dölja min bedröfvelse, då kort

derefter konungens lifknekt, en ryttmästare, hvars namn jag

glömt, kom från däcket nedspringande och ropade: »Herr

»Kongl. Secreterare; Amphion är under segel». Jag begaf

mig genast upp och såg till min stora förundran och icke

mindre glädje, att detta fartyg kommit ifrån klipporna och

styrde ut åt öpna sjön, hvarvid det passerade helt nära en

del af Schhssoffs escader, som af den starka stormen före-

gående natt var illa medfaren, hvilket nu syntes, och som i

anseende till Amphions höga tackling trodde det vara en

hten fregatt, emot hvilken ryska fartygen satte sig i ordning

till försvar och började skjuta på den. Vi sågo, att Amphion,

som icke hade någon annan bestyckning än några små nickor

att dermed besvara saluter, afskjöt dem uppå de närmaste

ryska fartygen, hvaribland funnos några strandade kaiker

eller halfgalerer, der ryssarne voro sysselsatte att bärja af

godset, hvad som kunde räddas. Vi sågo, huru de med

blottade hufvuden och utsträckta händer begärde pardon af

den hotande fienden, hvilken syntes dem så förfärhg, men

denne hade annat att göra än taga fångar; han sökte endast

att utkomma till öpna sjön, hvaruti han äfven lyckades, och

vi hade den förnöjelse att sedermera flere gånger blifva ho-

nom varse i den led som bägge örlogsflottorne tagit. Han

inlopp också i Svensksund förr än vi. Sedan han bJifvit

lämnad ensam i det trånga hålet vid Aspöarne, beslöt han att

med egen magt rädda det honom anförtrodde kongl. fartyg^etj.

Han fastade kablar i land och halade sig fram till yttersta

udden af en khppa, i motsatt riktning emot den kosa vi

tagit med Törningens escader; der hissade han några segel,
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som hjelpte honom förbi udden, men förde honom derjemte

fram till fiendtliga escadern, i hvars nära granskap han först

kom i tillfälle att vända ut åt sjön, der snart en gynnande

vind fylde alla hans segel. Eskilsons rådighet allena hade

konungen således att tacka för bibehållandet af sitt vackra

fartyg; till belöning derföre blef denne man, tre år derefter,

under minderårighetsregeringen för en mindre och illa tydd

förseelse dömd att arquebuseras, men benådad med lifstids-

fängelse å Carlstens fästning, der han var 1794, när jag dit-

fördes, och blef der efter mig, då jag i början af år 1797

transporterades till Waxholms fästning. Den svåra behand-

lingen emot honom hade emot slutet rubbat hans förstånd.

Vi seglade hela dagen den 4 Julii med god vind, men
trodde oss om aftonen l)lottstälde för en ny fara. På andra

sidan om en stor ijärd, som vi skulle passera, och midt i

segelleden lågo flere större fartyg, hvilka ansågos som fiendt-

liga fregatter, der stationerade för att tillstänga genomfarten.

Törning kunde ej undgå att medelst signaler beordra sin

escader att göra sig klar till action ; med laddade canoner och

brinnande luntor nalkades vi således denna förmente fiende,

hvilken likväl på närmare håll befanns vara någre arméens

flottas större turumer, förvandlade till sjukskepp, och hvars

styckeportar i stället för canoner endast framvisade glas-

fönster. Ehuru Törning utan tvifvel erhållit ordre att med
sina canonslupar begifva sig till den för skärgårdsescadern

utsedde allmänna mötesplatsen. Svensksund, for han dock

vidare ända till Svartholms fästning, der han kastade ankar

under förevändning att proviantera i Lovisa, och till en stor

ledsnad för oss, som voro embarquerade på hans chefsbåt,

måste vi följa honom dit. Men det dröjde icke länge, innan

han fick förnyad sträng befallning att återvända till Svensk-

sund, dit vi anlände den 5 om morgonen.

Konungen var då på jakten Amadis och låg ännu i sin

säng, då jag der upvaktade honom. Jag betygade min glädje

att se honom frisk och sund hafva genomgått så stora farlig-

heter, berättade hvad som med oss sig tilldragit sedan den

2 om aftonen, då konungen lämnade Amphion, omtalade

Shrenslrönii anteckningar. 19
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mina bekymmer för detta fartyg samt den berömvärda till-

tagsenhet, hvarmed lieutenanten Eskilson räddat det, sedan

det redan var dömdt att brännas, återlämnade rouleann med

ducater, hvars innehåll var mig obekant, och sade, att jag-

vid samlandet af konungens effecter funnit i en hans väst-

4cka en caramell och en dubbel kopparslant; att jag ansett

caramellen för god pris, men bevarat slanten, som jag nu

lade på hans bord tillika med ducat-rouleaun. Derefter

började han att tala om de nouveller, som han inhämtat af

den mängd depecher, hvilka samlats under hans vistande på

Wiborgs redd, och som nu på en gång kommit till honom.

I anledning af kejsare Joseph II:s förhojipningslösa sjukdoms-

tillstånd, hvarom han fått underrättelse, talade han om hans

regering och företagne stora reformer samt anmärkte dervid,

som ett bevis af riksrådet grefve v. Höpkens stora ;perspica-

cité, att på den tid, då hela Europa genljöd af beröm öfver

den unga monarkens snille och philosophiska viier, hade

grefven förutsagt, att denne kejsare skulle öfverlefva den goda

reputation han då hade. Xu var denna spådom besannad,

sade konungen; ty ett allmänt missnöje herrskade i hans

vidsträckta stater, hvilka hotades af en total upplösning. Då-

konungen, fullföljande detta samtal, yttrade sin förundran,

deröfver, att personer med grefve v. Höpkens skarpsynta förut-

seende nu icke mera funnos, vågade jag svara, att den så

kallade Frihetstiden, under hvilken grefve v. Höpken uj?vuxit,

med alla sina lirister och sitt sjelfsvåld likväl förenade den

fördel att mera än någon annan epoque bilda tänkare, talare

och statsmän; att orsaken, hvarftjre England hade större förråd

än andra länder på sådane af stora talanger utmärkte män,

syntes mig förnämhgast härröra derutaf, att statens vigtigaste

angelägenheter offentligen behandlades, och jag tillade, att

för hvar och en regering det vore nyttigast, att dess åtgärder

kunde för nationen framläggas och af skicklige ministrar

emot en för handen varande opposition försvaras, genom

hvilken nödvändighet ministrars skicklighet skulle danas.

Häruppå svarade konungen icke, utan ledde samtalet på andra

ämnen.
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Skärgårdsflottan var nu samlad vid Svensksund och

hade vid den dristiga genombrytningen förlorat 5 canonslupar,

7 galerer, 6 väpnade båtar och några transportfartyg, en

obetydlig förlust i jämförelse med örlogsflottans och som full-

komligen ersattes af den under öfverste Cronstedts befäl vid

Svensksund anträfiade escader. En liten jacht Aurora, hvil-

ken fördes af Sidney Smith, och ombord på hvilken han

hade alia sina effecter, fick ett grundskott och började sjunka.

Han lät framhala slupen för att rädda besättningen och

dröjde till sist att kasta sig i den; då han kommit ett litet

stycke från det sjunkande fartyget, försvann det i hafvets

djup, hvarvid han ropade på svenska: »Farväl Aurora». Denne

engelske sjöofficer var icke älskad ibland flottornes befäl.

Man förebrådde honom djerflieten i hans förslager och trodde,

att han i enskilda samtal meddelade den åt konungen. Hans

yttrande vid Wiborg, då man syntes förfärad öfver ryska

örlogsflottans nästan hvarje vecka tillväxande antal af skepp

till bloquadens förstärkande, att man i engelska marinen icke

räknade antalet af fiendtliga master och kölar, utan hade

blott afseende på skeppens befälhafvares morahska kraft,

hvilken utgjorde själen och lifvet i dessa döda massor, miss-

hagade oändligen. Man gick så långt i orättvisa, att man
misstänkte honom att vara ett hemligt redskap för engelska

cabinettet till beredande af bägge svenska flottornes förstöring.

Men jag, som under en stor del af sjöcampagnen bodde i

samma rum som han och hade vunnit hans vänskap och

förtroende, lämnar honom med full öfvertygelse det vittnes-

börd, att han var en ädel och vältänkande man, lika ömsint

som tapper, upfyld af en sann känsla för religionen, med de

renaste seder, med ujDrigtig tillgifvenhet för konungens person,

och önskande Sveriges heder och framgång i detta krig.

Snart skulle svenska skärgårdsflottan bestå nya strider.

Några dagar efter dess ankomst till Svensksund visade sig

prinsen af Nassau med den talrika flotta från Petersburg,

80m den 2 Julii om aftonen anländt till Björkö sund. Med
denna flotta hade Schlissofls escader från Fredricshamn för-

enat sig, hvarigenom den utgjorde trehundrade segel; man
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räknade deril^land icke mindre än tjugo fregatter, chel^equer

och flj-tande batterier. Svenska flottan, som till största delen

utgjordes af canonslupar, bestod af etthundradefyratio fartyg.

Af prinsen af Nassaus rörelser kunde man sluta, att han

hoppades kringränna, inspärra och Ijorttaga hela svenska

flotillen och såmedelst afgöra krigets utgång, ty han syntes

icke mera såsom förledet år vilja angripa svenska flottan i

fronten från Fredricshamnssidan, utan drog sin magt åt

Aspön for att derifrån instänga henne och göra hennes re-

traite till egen kust omöjlig. I sådane omständigheter sam-

mankallade konungen flottans befälhafvare till rådplägning

på Amphion. De flästes mening instämde deruti, att, som

Sveriges säkerhet berodde af den förestående bataillen, borde

den icke äfventyras genom ett beslut, som kunde blifva lika

farligt som det var öfverdådigt, hvarföre man föreslog att

ännu samma natt, och innan fienden hann samla all sin

styrka för att hindra utgången, flottan skulle med quarläm-

nande af transportfartygen, hvilka borde brännas, öpna sig

väg till Pellinge skär, der man kunde taga en position, som

måste tvinga fienden att angripa i fronten, och hvarifrån man

altid i fall af behof, kunde hafva retraiten öppen till Svart-

holmen. Rättvisan af denna mening var obestridlig ; konungen

erkände alla de vigtiga skäl, som talade för dess antagande,

men önskade dock att med verkställigheten skulle upskjutas

till följande dagen, och det blef grunden för det stora för-

troende, hvaraf öfverste Cronstedt från denna stunden kom i

åtnjutande, att han vid detta tillfälle röstade i öfverensstäm-

melse med denna önskan, likasom det skadade mycket i

konungens sinne öfverste de Frese, att han ifrigt påyrkade

att retraiten skulle ske genast.

Conseillen räckte länge på aftonen, och det bör icke för-

döljas, att efter dess slut stora bekymmer och mycken ned-

slagenhet visade sig öfverallt. Flottans befäl återkallade min-

net af det blodiga slag, som förledna året ägt rum på detta

ställe, samt af de förluster man då lidit genom envisheten

att icke draga sig tillbaka till en fastare ställning; man var

ännu djupt aöecterad af de missöden bägge flottorne fått
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vidkännas fem dagar förut vid utgången från Viborgs redd;

man viste, att stora flottan låg bloquerad i Sveaborgs hamn

;

att således svenska kusterne voro blottstälde för fiendens

härjningar, och sjelfva Stockholm hotadt, om det förestående

slaget slutades med vårt nederlag ; man insåg ganska väl, att

af detta slag hela rikets öde berodde, och man kunde icke

vänja sig vid den nedslående föreställning, att dess välfärd

sålunda skulle sättas på vågspel. Den tappre öfverste Ste-

dingk, som commenderade Styrbjörn, kom efter conseillen in

till oss och updrog med mycken värma en tafla af hela denna

ställning och var äfven rörd till tårar, men de voro icke klen-

modighetens, utan hederskänslans bittra tårar. Han bekla-

gade sig öfver de i godset lätta canoner af öfverste Aschlings

upfinning, hvarmed hans fartyg var bestyckadt, och som

nästan vid hvarje skott med stark laddning hoppade ur sina

brokar och måste åter med stor tidspillan dit inlyftas,

innan de å nyo kunde serveras, hvarigenom skeppschefens

rykte, sade han, blefve antastadt.

Med mörka föreställningar om förestående stora händel-

ser gingo vi till hvila, men väcktes följande morgonen, den

9 Julii, ganska tidigt ur vår sömn af konungens flaggcapi-

taine, öfverste de Frese, som kom in i vårt rum, lämnande

dörren efter sig öppen och sägande: »Här sofva Herrarne,

7>under det fienden är öfver hufvudet på oss.» Grefve Adam

Levenhaupt reste sig då upp i sin säng och sade: »Det är

»icke här Herr Öfversten har att aflägga en sådan rapport,

»utan hos konungen». — »Men konungen sofver». — »Låt

»väcka honom genom kammartjenaren Remi». — Deruppå

gick öfversten ut genom den andra dörren, och vi skyndade

att stiga upp och kläda oss. Konungen låg i en djup

sömn, då han väcktes af Remi, och emottog i sängen de

Freses rapport om de stora rörelser, hvilka syntes i den ryska

flottan och bådade ett snart stundande anfall. Kongen be-

falde genast, att divisionscheferne skulle sammankallas till

rådplägning om den ordre de bataille, som skulle nyttjas, och

tillade: »Ni är sjuk, de Frese, och uttröttad; jag befriar er

»i dag från den skyldigheten att tjenstgöra hos mig som flagg-
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»capitaine. Jag utser Cronstedt dertill. Skicka efter honom».

Detta var ett dunderslag för de Frese, som Imr sjelf till Cron-

stedt konungens ordre. Sedan han gått ut ur sängkammaren,

steg konungen upp och var klädd innom några minuter, såg

ur sina fönster ryska flottans rörelser och satte sig vid skrif-

bordet. Escadercheferne aYikommo; konungen öfverenskom

med dem om batailleordningen samt gjorde dem den för-

klaring, att nu ingen annan utväg fanns öfrig än att man-

ligen försvara sig emot det väntade anfallet, att antingen

segra eller dö. Han tillförsåg sig af deras redan ådagalagde

mannamod, att de skulle denna dag hedra svenska namnet,

och sade att han genast skulle infinna sig ibland dem. Der-

efter vände han sig särskildt till Törning och anmanade

honom att i dag upföra sig Ijättre än den 3 Julii om mor-

gonen och gaf tecken, att de skulle begifva sig hvar till sin

escader. Utkommen från konungens salon med de öfrige,

och innan mahognydörrarne till densamma voro ännu rätt

tillslutne, uphöjde Törning sin grofva röst och beklagade sig

öfver den hårdhet, hvarmed kongen tilltalat honom, och hvar-

igenom såväl han som hans kamrater blifvit skymfade * »Vi

hafva alla», sade han, »gjort vår skyldighet. De fiäste mine

officerare äro constituerade ; blott af kärlek till fäderneslandet

hafva de frivilligt erbjudit deras tjenst, och i det ögnabUck

då de ånyo skola möta döden, är detta nu belöningen för

deras patriotiska uppoffringar.» Han fortfor länge i denna ton,

innan hans kamrater kunde förmå honom att begifva sig

bort. Konungen hörde hvart ord af hans yttranden och

sade till mig en liten stund derefter, då jag kom in till

honom : »Jag hoppas att den förmaning, jag gifvit Törning,

»skall Ijlifva nyttig;» och han bedrog sig icke i denna för-

hoppning.

Oaktadt det stora välde, konungen hade öfver sitt yttre

väsende, och hans förmåga att för andra dölja sina hemliga

bekymmer, kunde det dock skönjas, isynnerhet af mig, som

så ofta nalkades honom denna morgonstund, att hans själ

var ovanhgen skakad. Jag finner ock i hans tryckta skrifter,

alt han uti ett bref till grefve Ruuth af d. 12 Julii, tre
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dagar efter bataillen, sjelf erkände sin oro. Han skref:» J'é-

»tois å cet endroit de ma lettre, quand on a signalé la flotte

»du prince de Xassaii. Notre danger devenoit imminent, et

):>je Vavoiie avec francliise, c' est la premihre fois qtie ma
vconstance interieure ma ahandonnée, car ä lexterieur jai

ppu la conserver et decider dattaquer la flotte ennemie,

»lorsqiie tout le monde balangoit. Mais comme Vévtnement

-betoit incertain il falloit renvoyer tous mes efféts ä Kymen-

»gord». ^ Jag bönföU på det enträgnaste att få dela denna

dagens faror, men det vägrades, likväl med mycken godhet,

och jag erhöll deremot befallning att med alla de papper jag

hade under min vård begifva mig till Kymenegård och der

anmäla mig hos generalen grefve ^leyerfeldt, som skulle förse

mig med hästar att fara vidare. »Man kan icke veta», sade

konungen, »huru denna dagen slutas». Sedan jag inpackat

papperen och åter kom in till honom, var han sysselsatt att

försegla flere små bref,. hvilka han stoppade i sin västficka.

Jag har aldrig fått veta, till h^•ilka personer de voro adres-

serade, men förmodar, att de voro det till medlemmar af den

kongl. famillen, för den händelse att konungen blefve an-

tingen blesserad, skuten eller fången, samt att de sedermera

bhfvit förstörde efter slagets lyckliga utgång. Sedan konun-

gen slutat dessa l^ref, steg han upp, satte hatten på hufvudet,

drog uniformshandskarne på händerne och promenerade fram

och tillbaka på golfvet. Värjan hade han redan på sig i

axelgehäng. Då frågade han mig: »Hvad säger Adam?» —
Anledningen till denna fråga var, att capitainelieutenanten

grefve Adam Levenhaupt var i tämlig hög grad visionnaire,

bråkade mycket med förborgade ting och trodde sig hafva

säkra aningar om tillkommande händelser, och det väckte

konungens nyfikenhet att veta, hvad han trodde om de som

' Jag hade kommit till detta ställe i mitt bref, då man signalerade

fm-stens af Xassau flotta. Vår fara blef öfverhängande, och — jag erkän-

ner det öppet — det är den första gången som mitt inre hign öfver-

gifvit mig, ty till det yttre har jag kunnat bevara det och besluta att an-

falla den fiendtliga flottan, dä hela verlden tvekade. Men som utgången

var oviss var det nödvändigt att skicka alla mina saker till Kymenegård.
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nu komma skulle. Jag svarade, att han hoppades pä en god

utgång. »Bed honom komma till mig», sade konungen. Jag

kallade honom och stadnade utanföre, till dess han åter kom

ut, då jag fann honom rörd ända till tårar. Jag frågade

hvad som förelupit? Han berättade, att konungen vid hans

inträde i rummet, kommit honom till möte, sägande: »Nå,

»hvad tror Adam om hvad som i dag skall ske?» — »Eders

»Majestät! jag tror, att med Guds hjelp alt skall slutas väl».

— »Men det gäller i dag min krona och rikets frälsning».

— »Så mycket säkrare tror jag, att den Guden, som vakar

»öfver konungars och rikens öden, icke tager sin alsmägtiga

»hand ifrån Eders Maj:t och Sverige». — Detta svar hade

synts tillfredsställa konungen och än mera den djupa rörelse

hvarmed det gafs; han afdrog en handske och gaf sin hand

att kyssa åt grefve Levenhaupt, hvars hand han i detsamma

kramade.

Under detta samtal stod baron Otto Wrede och sprakade

med öfverste Cronstedt i stora upgångstrappan till däcket.

Jag närmade mig till dem och frågade den sistnämde, hvad

han förmodade om det slag som nu förestod. Med mycken

köld och sinnesledighet svarade han leende : »OmöjHgen kan

»det komma att tillgå hetare än för ett år sedan på samma

ställe.»

Redan tidigt på morgonen hade ryska flottan hälsat den

28:de årsdagen af kejsarinnans upstigande på thronen genom

allmänna fröjdesalfvor, och sedan bägge flottorne intagit sina

positioner begaf sig konungen till sin. Vid det afsked, jag

tog af honom, öf\'erväldigades jag af mina känslor och far-

hågan att kanske aldrig mera få se honom ingaf mig en

obeskriflig bedröfvelse, som ännu mera ökades af de olyckor

jag förestälde mig kunna drabba riket. Icke förr än han

lämnat Amphion, och jag länge följt med ögonen hans slup,

begaf jag mig till lands. Lars Hjortsberg, blå gosse på den

tiden, nyhgen ankommen från Stockholm, hade konungen

lämnat i min vård. Innan jag berättar hvad som vidare

tilldrog sig med niig. sedan jag kommit i land, vill jag fram-

ställa en kort målning af det afgörande slaget och dess resul-
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toter, sådane som de med mycken sanning och skicklighet

föreställes af grefve Oxenstjerna i hans äreminne öfver ko-

nung Gustaf 3:dje.

»En fördelning af väpnade fartyg förlades att stänga in-

»loppen från sidan åt Fredricshamn, andre att der utanföre

»iakttaga fiendens rörelser. Transportskeppen, undan faran,

»hvilade i skydd af Högforss och Kymene holmar. Flottan

»sjelf, bakom och på sidorne betäckt af flere holmar och skär,

»sträckte sig mellan Kutsalas och Mussalas öar. Dess flyglar,

»som nalkades deras stränder, utgjordes af ungefär sextio

»canonslupar hvardera, och dess corps af tjuge större skär-

»gårdsfartyg, galerer och briggar. Medlerst bland dem syntes

»konungen, besökte derifrån hela linien under slaget och

»följdes i den slup, der han fördes, af besättningens välsig-

»nelser, åt hvilkens behjertenhet hans egen gaf nytt lif.»

»I likhet med Svenskarnes ordning och med de mindre

»fartygen på sina flyglar var det emot konungen och flottans

»medelpunkt, som prinsen af Nassau först stälde sitt anfall.

»Det anfördes af honom sjelf med tjuge fregatter, chebeker

»och flytande batterier. Striden, börjad mellan de fiendtliga

»fiyglarnes kanonslupar, blef snart allmän, och fördelen i tre

»timmar med tapperhet bestridd. Men valplatsens trängsel

»hindrade från början de ryska att utbreda deras makt.

»Genom mängden af fartyg, dem de framryckte, sökte de

»ersätta hvad de saknade i utrymme; men sammanträngde

»af vädret och hinderliga för hvarandra, utstäldes de nästan

»orörlige och i hopar för skotten af lägre fartyg, som krossade

»dem i sjelfva vattenbrynet, under det deras egen eld till

»största delen flög utan verkan öfver de svenska. Efter en

»tid voro tre af fiendens flytande batterier sunkna, och lika

»många af hans galerer upgifne. Flere af dem nödgades att

»hålla ur ledet, några stannade på grund mellan bägge linierna,

»andra drefvo ned genom den svenska, der de togos. Samma
»vind, som gynnat fiendens uppkomst och anfall, nekade ho-

»nom att draga sig tillbaka, då han märkte sin oordning.

»Sjelfva de stora fartygen, af hvilka han väntade sin masta

»styrka, blefvo i denna oreda mast blottstälda, och den eld.
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»de till aftonen iinderhöUo, dröjde blott, men hindrade ej

5>deras förödelse. Förut hade redan de mindre ryska far-

»tygen börjat draga sig undan. Deras vänstra flygels kanon-

»slupar, en gång fördrifne, men återkomne och för andra

»gången angripande, voro å nyo slagne och till mesta delen

»uppbragte, sedan, till deras förföljande, den segrande svenska

»flygeln ännu förstärktes med den fördelning som återkallades

»från Svensksunds öfra inloj^p, der ingen fiende mera var att

»frukta. Nederlaget var nu allmänt, och fienden, lika hindrad

»af oordningen att strida som af vädret att undkomma, blef

»ömsom slagets och klippornas rof. Deras skär höljdes med
»flytande vrak och tusendetals flyktingar, som klättrade undan

»vågen och svärdet. Natten uppehöll en stund fiendens slut-

»liga förstöring; men genom ett nytt anfall vid gryningen

»blefvo, efter en timmes försvar, någre stora fregatter, som

»sökte att ifrån landet arbeta sig upp i vinden, tvungne att

»gifva sig fångne, och en mängd andra fartyg förföljdes, upp-

»hans och eröfrades. Dagen användes nu blott att upphämta

»slagets byten. Hafvet och flykten undangömde de dödas

»antal. Två hundrade sjuttio officerare hade för konungen

»redan nedlagt och med tapperhetens loford återfått deras

»värjor. Femtiotre bevarade fartyg af särskilt styrka och

»byggnadssätt, sjutton hundrade kanoner, nukor och mörsare

»af olika storlek, sjelfva amiral-skeppet med dess flagg voro

»segerns vinster, och mer än sex tusen fångar uppletades

»efter hand på de kringhggande holmarne, dem de uppfylde.»

Till denna målning, som i anseende till slagets ordning

och resultater synes vara gjord af ett ögonvittne, vill jag

tillägga några anecdoter, berättade af dem, hvilka på denna

afgöraride dag beständigt voro vid konungens sida. Sedan

han vid slagets början i sin slup besökt hela linien af sin

flotta, begaf han sig i land på en holme, hvarifrån alla rörel-

serne kunde öfverses, dit alla rapporter skulle skickas, och

hvarifrån alla ordres skulle utgå. Sedan slaget varat en stund,

märkte han, att Törnings escader drog sig tillbaka, hvaröfver

han blef synnerligen orolig. Denna oro räckte dock icke

länge, ty sedan anföraren bättre ordnat sina kanonslupar i
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förhållande till vidden af det sund, som han skulle försvara,

ryckte han åter fram och fullföljde skjutningen med ifrig

ihärdighet, ända till dess segern förklarade sig. för honom,

hvarigenom han fullkomligen godtgjorde de fel, som förut

ådragit honom missnöje och förebråelser, samt tillkämpade

sig loford och belöning. Under påstående strid ankom rapport

från öfverste Steding, att hans kanoner lågo på däcket, hvar-

före han, som icke mera kunde försvara sig, begärde tillåteie

att få lägga ur linien ; i sådane omständigheter kunde denna

begäran icke vägras, men innan den utskickade officeren hann

tillbaka till Styrbjörn, voro dess kanoner åter uplyftade i sina

brokar och fortforo att skjuta, till konungens stora förnöjelse.

Likväl inträffade någon tid derefter samma händelse, som

föranledde till lika beskickning och ett lika svar samt med-

förde ett enahanda resultat. Och då officeraren för tredje

gången kom med samma ärende, sade kongen till honom:

»Hälsa Steding och säg, att jag är mycket tillfreds öfver hans

»rapporter, ty jag ser, att hvar gång han förklarar sig ur

»stånd att fortsätta striden han med ny kraft förnyar den.»

Under påstående bataille, hade grefve Adam Levenhaupt, som

var mycket religieuse, gått ett stycke ifrån konongen och

lagt sig på marken, framstupa, med hopknäpta händer för

ansigtet. Då konungen saknade honom och fick veta hvar

han var, skickade han till honom och lät fråga, huru han

mådde? Den utskickade fann honom gråtande och bedjande

Gud samt kom tillbaka med det svar, att han mådde väl,

men som han icke sofvit förleden natt, önskade han att få

hvila till kl. G om aftonen, då Ijataillen vore afgjord, och det

anfördes som en besynnerlighet, att just vid den tiden segern

synbarligen förklarade sig för svenska flottan och en fiendtiig

redlös halfgalere kom drifvande till stranden af den holme,

på hvilken konungen stod, hvilken sedan följdes af flere

fiendtliga fartyg i samma belägenhet.

Efter hvad som sedermera blef bekant genom under-

rättelser från Berlin, hade prinsen af Nassau ansett sig så

säker om svenska flottans förstörande eller tillfångatagande,

sedan han fått henne på detta ställe instängd, att han före-
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gående dagen aÖardat till Petersburg en courir med ett bref

till kejsarinnan, hvaruti han förklarat, att, dä han icke per-

sonligen kunde till henne frambära sina lyckönskningar på

hennes thronbestigningsdag, vore han likväl i tillfälle att på

ett lysande sätt fira densamma, derigenom att han på denna

dag nedlade för henne öfverlefvorne af den svenska flottillen,

hvilka nu voro beröfvade all förhoppning om räddning. Han

räknade på den nedslagenhet, som han förmodade skulle

herrska i denna flotta efter de fem dagar förut Hdna för-

luster vid utgången från Wiborgs redd, på det menliga in-

trycket, som minnet af den förlorade bataillen på samma

ställe ett år förut skulle göra hos svenskarne, och i synner-

het på verkan af de mått han tagit att göra retraiten för

dem omöjlig; men det var just dessa mått, som hufvudsak-

ligen Ijidrogo till hans eget nederlag, ty det är sannolikt, att,

om han icke så sorgfälligt tillstängt utvägen för svenska flottan

att retirera, hade den mening, som yrkat valet af en för den-

samma mera gynsam ställning närmare svenska gränsen blif-

'^nt gällande. Hvad som dock förnämligast verkade ryska

flottans missöde på denna dag var den upkomne starka storm,

som hindrade de fiendtliga fartygen att manoeuvrera och att

vid inträffande behof draga sig tillbaka, för att bota sina

skador eller lämna rum för andra, som ännu icke deltagit

i striden ; de blefvo deremot till stor mängd af vinden förde

in uti, genom och bakom svenska linien, der de icke kunde

undgå att falla i vårt våld.

Imedlertid väntade kejsarinnan, i anledning af prinsens

af Nassau bref, stundligen rapport om svenska skärgårds-

flottans förstöring eller tillfångatagande, hvarvid hon tillika

troligen smickrade sig med den förhoppning, att konungen

i Sverige sjelf nödvändigt måste falla i hennes fångenskap,

hvarigenom hon kunde förese ett snart upfyIlande af sina

planer emot Sverige och dess beroende af hennes vilja, väl

vetande, att hon \dd deras utförande kunde räkna på under-

stöd af en i detta rike för handen varande och emot ko-

nungen på det högsta uppbragt mägtig faction, nu under-

tryckt af hans snille, men längtande efter tillfälle att få till-
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fredsställa sin hämdlystnad. Då tiden inträfiiide, inom hvil-

ken courir från Svensksund med rapport om slagets utgång

kunde vara framkommen, bestormade hon sina ministrar med

förfrågningar om dess ankomst. Ett obehagligt rykte om

förloppet hade redan tiU dem framträngt, men de höllo det

hemligt. Omsider anlände den officiella underrättelsen; de

förtego den i det längsta, men deras upsyn förrådde deras

l)ekymmer, och sanningen måste ändtligen frambäras. Det

försäkras, att kejsarinnan, uplyst om det oförmodade resultatet

och tvärt emot sina ministrars önskningar och beräkningar,

ifrån den stunden fattade en hög tanke om sin motståndares

kraftfulla caractere och oböjhga mod, hvilken plötsliga för-

ändring i hennes tänkesätt i förening med afseenden å Euro-

pas nya politiska ställning sedermera så betydligen lättade

fredsunderhandlingarnes öpnande, skyndsamma bedrifvande

och afslutande.

Jag återkommer till hvad mig enskilt rörer. Under min

färd från Amphion till Kymenegård var bataillen redan bör-

jad och fortfor med liäftighet. Vid min framkomst träffade

jag generalen grefve Meyerfeldt på stranden, hos hvilken jag

anmäldte, att konungen stält mig och mina medförande

papper under hans disposition, och frågade, om jag skulle

stadna quar på detta ställe för att afbida slagets utgång

eller fara längre bort, och hvart, samt huruledes jag dertill

kunde erhålla hästar och åkdon. Grefve Meyerfeldt var icke

en stor general, men en soldat med utmärkt personlig tapper-

het; han älskade icke konungen, men upfylde sina pligter

som befälhafvare med den yttersta noggranhet, utan att han

derföre uragtlät att för sina omgifningar yttra sina aristocra-

tiska tänkesätt och sitt bittra missnöje öfver händelserna vid

sista riksdagen. Han hade mycken ovilja emot de personer,

som voro konungen närmast, och det var mig icke obekant,-

att hans omdömen öfver mig varit särdeles ogynsamme, eme-

dan han med konungens motparti delade den falska öfver-

tygelse, att jag tillät mig att vara rådgifvare, så vida jag var

i vänskaphgt förhållande med baron Otto Wrede, som var i

mihtairen synnerligen hatad och ansågs som uphofsman till
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åtskilliga öfverklagade beslut. Det förtroende, som mig visa-

des af tvänne andra i arméen mycket misshagliga personer,

secondchefen vid gardet, öfversten baron Bror Cederström,

och generaladjutanten baron Klingsporr, var mig också ofor-

delagtigt, emedan jag misstänktes att deltaga i deras intriguer.

Under förra campagnen, då högquarteret var antingen i Borgå

eller Lovisa eller Kymenegård, underläto desse bägge per-

soner ingen dag att besöka mig, ehuru jag sällan eller aldrig

besvarade deras besök. Den förre, benägen att se spöken

öfveralt, berättade beständigt sina förmenta uptäckter af vrånga

dispositioner emot konungen inom arméens befäl, af office-

rarnes fälde förgripliga yttranden emot honom, o. s. v. Den
senare uphöjde, under tusende vänskapsförklaringar för min

person, sitt brinnande och dock altid för mig tvetydiga nit

för konungens tjenst, förmodligen i den afsigt, att jag vid

mina samtal med konungen skulle uprepa, hvad han derom

förtäljde.

Grefve Meyerfeldt emottog mig med en kall höflighet

och sade: »att utgången af det började slaget vore oviss,

»att, om den blefve ofördelagtig för svenska vapnen, vore det

»ofellxirt, att den segrande fiendtliga flottan skulle såsom

»förlidet år och sannolikt med mera framgång söka att göra

»landstigningar; att arméen i sådant fall måste skyndesamt

»uppbryta från Kymenegård; att under de träffningar, som

»då skulle förefalla med fienden vid de ställen der lands-

»vägen gick nära sjön, han icke kunde ansvara för min och

»mina pappers säkerhet ; att han således tyckte, att jag gjorde

»bäst, om jag med dem begaf mig till Lovisa, der den öfriga

»personalen af konungens cantzli redan befann sig; och att

»han i sådant afseende ville förskaffa mig medel att transpor-

»tera mig dit», hvarom han också genast gick i författning.

Dessa skäl, hvilka tillika innefattade hans vilja, efter hvilken

jag i närvarande omständigheter borde rätta mig, syntes mig

ovedersäglige ; men hvad som i synnerhet förskaöade dem ett

afgörande inflytande på mitt sinne och väckte hos mig läng-

tan att hastigt komma ifrån detta ställe, voro de uttryck af

glädje och tillfredsställelse, som visade sig i så många under
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mitt samtal med grefve Meyerfeldt kringstående officerares

ansigten äfveiisom i deras, som jag sedermera innan min

afresa från Kyraenegård anträffade. Desse personer ligga

längesedan förmultnade i jordens sköte och hafva kanske der

nerstigit med förändrade tänkesätt; jag ^dll icke ofreda deras

stoft med att nämna dem ; men det fordrades icke någon hög

grad af menniskokännedom att i deras anleten läsa förhopji-

ningar om en sådan utgång på den blodiga striden, som

svarade emot deras hemliga planer. De förestälde sig, att

denna dag icke kunde förbilöpa utan konungens död eller

fångenskap, att deraf fred skulle följa, och ehuru menlig den

ock kunde bhfva för riket, vunno de dock derigenom det

önskade ändamålet att fä rättfärdiga Anjalaförbundet, till-

intetgöra den kongl. myndigheten enligt grunderna för 1720

års regeringsform samt hämnas på de ofrälse stånden för

deras emot konungen visade tillgifvenhet. ^lina iakttagelser

vid detta tillfälle förorsakade mig en outhärdlig plåga, och

så snart mina åkdon voro i ordning, skyndade jag mig ifrån

Kymenegård. Jag påminner mig icke att någon dag i min

lefnad hafva varit mera bedröfvad än nu. Den förfärliga

canonaden fortfor hela dagen att låta höra sig. Konungens

personliga fara, rikets deraf beroende, kännedomen af den

anda, som beklagligen rådde både på flottan och innom ar-

méen, konungens egna farhågor vid slagets början, h^'ilka

ofullkomligen kunnat fördöljas, föreställningen af alla de vådor,

som skulle upstå af ett nederlag, minnet af hvälfningarne och

förföljelserna i Sverige efter konung Carl den XII:tes död;

alt detta försänkte mitt sinne i dystraste betraktelser, hvilka

hvarken kunde meddelas åt min följeslagare, Lars Hjortsberg,

eller af honom, som då var ung, liflig, glad och bekymmerslös,

kunde fattas. Min sorg, som stundom utbröt i tårar, föreföll

honom utan tvifvel löjlig, och jag har anledning till den för-

modan, att han, som hade privilegium att roa konungen

med sina berättelser, icke försummat att vid sin återkomst

(hvilken inträflade före min, så vida han quarblef i Pyttis

hos någre af honom kände unga officerare) göra sig lustig

öfver min sorg.
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Jag fortsatte, enligt den af generalen grefve Meyerfeldt

erhållne anvisning, min resa till Lovisa, dit jag ankom

sjuk, uttröttad genom saknad hvila under flera nätter och

intagen af den högsta oro. Expeditions-secreteraren vid in-

rikes-expeditionen, Strandberg, som bodde på rådhuset, skaf-

fade mig der en kammare bredvid sin och en upbäddad

säng. Sedan jag lagt mig, uttog naturen sin rätt, och jag

somnade. Efter att hafva sofvit några timmar, blef jag af

Strandberg väckt genom bultande på dörren. Jag frågade,

hvad han ville? »Goda tidningar», sade han, »från Svensksund.

»Konungen är segervinnare». Jag sprang upp, öpnade dörren

och yttrade den misstanka, att detta hugneliga rykte kunde

vara ogrundadt. »Se genom fönstret», sade han ; »der står redan

på torget ett tusende ryska fångar.» Jag öfvertygade mig om
sanningen häraf och omfamnade honom hjertligen. Han

tillade, att enligt den berättelse, han fått af personer komne

från Kymenegård, var segern fullständig, en mängd fiendtliga

fartyg tagne, sjunkne eller sprängde i luften, och att konun-

gen befann sig oskadd. De förra känslorne af ångest och

nedslagenhet lämnade nu rum åt glädje och tillfredsställelse.

Som jag icke af egen myndighet begifvit mig till Lovisa,

ansåg jag mig icke kunna fara derifrån tillbaka utan ordres.

De ahkommo icke förr än d. 1 1 om morgonen, då jag genast

afreste. \'id min framkomst träftade jag konungen på

yakten Amadis, ty under bataillen hade baron Klingsporr

fogat den anstalt, att alt hvad som fanns om bord på Am-
phion, kongens silfver, garderobe, kokkäril, till och med vägg-

fasta speglar m. m., blifvit fördt i land med gifven befall-

ning att hålla alt i beredskap till den kongl. yaktens an-

tändande på samma gång, då den talrika transportflottan skulle

brännas. Denna anstalt och befallning, som skulle hafva varit

nödvändiga i det fall att vår flotta blifvit slagen, misshagade

nu oändligen konungen, sedan han segrat. Med all den

vördnad och kärlek, jag bär för hans minne till min lefnads

slut, måste jag dock göra det erkännande, att jag, åtminstone

för min del, som såg honom i olika skiften af lycka och

motgång, fann honom i den förra lika svag, som han var

1
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stor och stark i den senare, ända till att väcka beundran.

Slagets utgång öfverträffade alt hvad han sjelf kunnat önska

och hoppas ; han såg sig oförmodadt omstrålad af en stor krigisk

ära; han hade under sitt eget anförande hämnat den förlust

hans flotta lidit föregående året på samma ställe; han hade

eröfrat öfver ett hälft hundrade fiendtliga fartyg, en stor myc-

kenhet fångar, vapen och tropheer af alla slag; han hade för-

vånat sina yttre och inhemske fiender, h vilka efter de stora

offer, som utgången från Wiborgs redd förorsakat, redan be-

traktat honom som förlorad; han hade upmuntrat sina an-

hängares mod och förtröstan till hans snille, förquäft fröet

till stämplingar emot hans magt och var förvissad, att den

vundne segern skulle upelda i nationen enthousiasmen för

honom. Derjämte kunde han skäligen förvänta, att denna

seger äfven skulle bereda för honom utvägarne att vinna den

fred, som han nu högligen efterlängtade. Alla dessa för-

enade omständigheter exalterade honom till den grad, att

han blef orättvis, åtminstone emot mig. Sedan den seger,

han vunnit, var så fullständig, ville han, att den skulle synas

såsom en nödvändig följd af en oemotståndlig tapperhet å

vår sida, af ett alla faror trotsande mod, af en väl öfverlagd

och dristigt utförd plan, uti hvars. framgång den starka vin-

den, prinsens af Nassaus oskicklighet eller felsteg af ryssarne

icke hade någon del. Följagtligen skulle omsorgsfullt för-

döljas samt, om möjligt var, ur minnet utplånas den vack-

lande ståndaktighet hos honom sjelf, den klenmodighet hos

någre, de grundade farhågor hos andre, som föregingo slaget.

I synnerhet var han på det högsta missnöjd med generalen

baron Klingsporrs brådskande åtgärder till räddning och bärg-

ning af hans effecter samt med generalens förtidigt utgifne

ordres om de kongl. yakternes och transportfartygens up-

brännande på fc^rsta vink, emedan dessa åtgärder och ordres

förrådde tillvarelsen af en oro och fruktan, hvilka nu skulle

förnekas. Politiska considerationer hindrade honom dock att

directe till generalen, hvars tjenst han ännu behöfde, yttra

detta missnöje; det skulle blifva honom tillkännagifvet på én

omväg, och till den valde han sin cabinetts-secreterare.

EhrenstrOms anteckningar. 20
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Jag återkom, enligt erhållen befallning, den 11 Julii på efter-

middagen. På hans gjorda fråga, hvårföre jag fortsatt resan

ända till Lovisa, uplyste jag honom om mitt samtal den 9

med grefve Meyerfeldt och om den nödvändighet, hvaruti jag

mig befann att följa den direction han föreskref, så vida jag

var stäld under hans ordres. Han gjorde då dervid ingen

anmärkning, men berättade med misshag, huru han efter

bataillen icke fvinnit på Amphion en säng att ligga uti, eller

en bit mat, hvarmed han kunde stilla sin hunger. Då jag

lyckönskade honom till segern, men tillade, att i anseende

till den allmänna sinnesstämningen i vår flotta före slaget

var denna seger att anse som det utmärktaste prof af den

Alsmägtiges beskydd för konungen och riket, svarades derpå

med en ton af likgiltighet, som förkrossade mig, och jag blef

ännu mera nedslagen, då jag några timmar derefter justerade

en på befallning upsatt skrifvelse från konungen, om jag

rätt minnes, till den kongl. regeringen i Stockholm, rörande

den vundne stora segern, uti hvilken skrifvelse jag å nyo

uprepade min öfvertygelse, att det var förnämligast detta

Guds beskydd, som vi hade att tacka för de erhållne för-

delarne. Konungen afbröt mig härvid och sade: »Tillägg

också, jag ber, mma canonshqjar. Tout ce que vous dites

»lå, peut étre fort bien, mais cela a une teinte de la peur,

»qu'il faut éviter.» ^ Det smärtade mig obeskrifligen att hos

konungen vid detta tillfälle uptäcka ett sådant drag af

öfvermod, och jag kunde icke afhålla mig från framställande

af den anmärkning, att en christlig konung, talande till sitt

folk i sådane omständigheter som de närvarande, aldrig un-

derlät att offentligen heml^ära åt Allmagten ett dylikt offer

af sina rehgieusa tänkesätt, samt att i ingen tidepunkt större

anledning varit dertill för handen än nu. Men denna an-

märkning gjorde icke något intryck. Häraf bör likväl icke

den slutsats dragas, att konungen saknade känsla för reli-

gionen och tacksamhet emot Försvnen. .Jas: har sedermera

' »Alt det, som ni nu säger, kan vara ganska bra, men det har en

anstrykning af fruktan, som man bör undvika.»
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funnit af hans tryckta bref, att han uti ett till baron Arm-

felt af den 10 Julii, dagen efter bataillen, 3?ttrar sig sålunda:

»Cest le hon Dieu, le vent et la valeur de mes officiers, qui

»nous ont donné la victoire la plus complette. — Nous de-

»vons bien remercier Dieu & c.y>^ Men dessa yttranden voro

nedlagde i förtroendets sköte och för mig då obekante. I

anseende till allmänheten, skulle en annan ton föras, och den

verkliga eller förmenta klenmodigheten bestraffas. Det var

jag, som utsågs, att i stället för alla andra, hvaråt hugget

egentligen syftade, upbära denna bestraffning. Således en

dag, sedan jag på förmiddagen flere gånger varit inne hos

konungen med mina papper, utan att han låtit förmärka

någon ovilja emot mig, eller gjort mig någon förebråelse,

nj^ttjade han tillfället, då .han kom från sina rum för att gå

in i matsalen till middagsbordet och passerade det rum, der

jag var, och som var upfyldt med alla de, hviika voro be-

falde till hans taffel, att tilltala mig med dessa ord : »Je dis-

»approuve fort votre voyage ä Lovisa, parcequ'il avoit Tair

»dune fuite.j) " Djupt skakad af en sådan oväntad tillvitelse,

gjord i närvaro af så många personer, ibland h\ilka funnos

flere som voro mina ovänner och afundsmän, svarade jag,

kanske med en otillbörlig hetta: »Sire, javais supj)lié Votre

))M:té de me permettre de la suivre pendant la bataille. Vous

»mavez ordonné de me rendre å K3'menegård, et le comte

»de Meyerfeld ma dirigé sur Lovisa. • Ce que vous disapi^rou-

»vez nest pas de ma faute.» ^ Det var ingen ting att invända

emot dessa skäl. Likväl»svarade kongen, som icke ville hafva

orätt, under det han ingick i matsalen: »Je navois pas or-

»donné le voyage å Lovisa.»
*

' "Det är den gode Guden, vinden och mina officerares tapperhet,

som gifvit oss den mest fullständiga seger. — Vi böra tacka Gud etc.»

^ »Jag ogillar mycket er fiird till Lovisa, emedan den hade utseende

af en flyJct.»

^ »Sire, jag hade bönfallit hos E. M. att tillåta mig åtfölja er under

striden. Ni har "befalt mig att begifva mig till Kymmenegård, och grefve

Meijerfeldt har sändt mig till Lovisa. Det som ni ogillar är icke mitt fel.»

* »Jag hade icke anbefalt färden till Lovisa.»
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På en gång nedslagen och förbittrad öfver detta oförtjenta,

tillmäle rörande ett förment fel, hvartill jag icke var vållande, och

som blifvit en förtjenst, i den händelse att fienden fått öfverhan-

den, kunde jag icke dölja min förtrytelse ; den fortfor länge, och

behagade ingalunda konungen. Grefve Adam Levenhaupt och

Sidney Smith, hvilka bägge voro mina vänner, sökte väl att

trösta mig dermed, att konungen genom hvad han yttrade till

mig ville indirecte förebrå andre närvarande och i synnerhet ba-

ron Klingsporr deras visade räddhåga, men denna tröst var

icke tjenhg att läka det sår jag fått. Jag förestälde mig med
skäl, att det omdöme konungen fält, skulle antingen af ho-

nom sjelf eller genom någre af de, som hört det, blifva

kändt i Sverige och således der, mera än i Finland, der

man bättre kände alla förhållanden, skada mitt rykte. Också

ser jag i konungens tryckta skrifter, att i det ofvan anförde

brefvet till grefve Ruuth af d. 12 Julii Hans Majrst såsom

ursägt för fördröj dt svar å grefvens sista skrifvelse säger, att

vid bataillens början: »on fourra tous les jDapiers dans un

»sac, et comme la peur est comrmmicative, on ne sareta pas

»ä Kymenegård, mais cette lettre avec les autres firent le

»voyage jusqu' ä Lovisa. Je n'ai recu ces papiers qu' hier

»apres micli.» ^ Som det var jag hvilken förde dessa papper,

var det jag, som utpekades att hafva låtit på mig inympa i

fråga varande frugtan och att, drifven af den, icke ha^a
stadnat förr än i Lovisa. Men jag hade icke \isa,t någon

frugtan sex dagar förut under rägnet af kulor, bomber, gra-

nater och skrot vid utgången från#"\Viborgs redd; sedan jag

var kommen i land, behöfde jag också icke frugta något för

min personHga säkerhet af kulorne, bomberne och granaterne

i Svensksunds bataillen; det kunde således icke vara någon

sådan frugtan, som förde mig ifrån Kymenegård, utan blott

en efterlefnad af grefve Meyerfeldts uttryckte vilja. Att jag

den dagen var intagen af en djup ängslan öfver de faror, som

II

' »Man stoppade alla papperen i en säck, och som fruktan smittar,

stannade man ej i Kyinmenegård, utan detta bref fick med de andra

resa ända till Lovisa.' Jag har ej erhållit dessa papper förr Un i går på

eftermiddagen».
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hotade icke allenast konungen, utan ock hela mitt fädernes-

land, det var en känsla som delades af alla på stället varande

trogne undersåtare, af hvilken känsla jag hedrar mig, och

som är vida skild från personligt poltronneri. Konungen
erkände sjelf i samma bref, såsom redan är anfördt, att det

var första gången som hans »inre ståndaktighet öfvergifvit

»honom»; han erkände, att Vévenement etoit incertain,^ och

den var till den grad både oviss och betänklig, att, om slaget

blifvit förloradt, hade ock sannolikt alt blifvit på samma
gång förloradt. Jag har efter konungens död och under min-

derårighetsregeringen befunnit mig i omständigheter, hvilka

stält mitt mod på de hårdaste prof, och jag är förvissad

att hafva genomgått dem med ära. Ofta, i denna fasansfulla

period, gjorde jag mig den tillfredsställande föreställning, att,

om konung Gustaf den III:des förklarade ande kunde se

den sinnesstyrka och det lugn, hvarmed jag uthärdade den

förföljelse, jag led för jnin tillgifvenhet emot honom, skulle

han skänka mig sitt bifall och ångra sitt orättvisa beteende

emot mig i .Julii månad 1790.

Då hertigen, efter genombrytningen d. 3 Julii, ankom
med öfvorlefvorne af stora flottan till Sveaborg, der han af

den ryska blef bloquerad, och i den öfvertygelse, att den lilla

flottan icke lidit mindre förluster, skickade han en courier

till Stockholm med en skrifvelse till den tillförordnade rege-

ringen, som upfylde densamma och dernäst allmänheten med
oro och bekymmer, så vida han tillkännagaf, att flottorne

icke mera kunde beskydda de svenska kusterne, hvarföre han

anmodade regeringen att vidtaga de kraftigaste anstalter till

deras och kusternas försvar. Detta updrag var icke lätt att

upfylla i anseende till bristen på försvarsmedel. Vakthåll-

ningen i Stockholm bestriddes under kriget af stadens borger-

skap, och med denna militairestyrka kunde man icke möta

disciplinerade och krigvanda troupper. Den allmänna för-

skräckelsen ökades ej litet af courieren, hörande till adelns

första klass, som öfveralt der han framfor målade ställningen

' »Utgången var oviss».
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såsom ohjelplig. Icke förr än den 15 Julii fann den till-

förordnade regeringen för godt att kungöra på ett hälft offi-

cielt sätt de vid utgången från "NViborgs redd lidna förluster;

de voro redan genom rykten kände och väckte nu, sedan

de sålunda blifvit bekräftade, en allmän nedslagenhet hos

kongens vänner och en triompherande glädje hos hans fiender.

Men redan följande dagen, den 16 om aftonen, ankom kon-

gens flygeladjutant, baron Stjeniblad, till Ulricsdal, der drott-

ningen \istades, med underrättelse om segern vid Svensksund.

Öfvergången ifrån den yttersta bestörtning till den högsta

glädjeyrsel hos pluraliteten af Stockholms invånare och der-

näst i hela riket var att jämföra med känslan af oförmodad

räddning ifrån ett nära förestående oundvikligt skeppsbrott.

Men deremot voro förvåningen, missräkningen och förbittrin-

gen hos konungens ovänner öfver denna hans underbara

framgång icke mindre utmärkta. Redan hos hertigen, till

hvilken baron Stjernblad under resan genom Helsingforss

frambar segertidningen, syntes den göra ett obehagligt intryck,

som meddelade sig åt amiralitetsofficerarne, och ibland offi-

cerarne vid landtarméen i Finland yttrade sig hos många

en otvetydig förtrytelse öfver den emot deras förhoppningar

så stridande utgången. Fyra år härefter, då jag var arreste-

rad på Riddarholmen, berättade mig tvänne underofficerare

vid gardet, som voro hos mig på bevakning, att då de ett

par dagar efter bataillen befunno sig på en slup med en

officer vid regementet, som de nämde, och under förbifarten

af de många fiendthga priserne sins emellan yttrade deras

glädje öfver den ära, svenska vapnen vunnit vid detta till-

fälle, hade denne officerare tilltalat dem med hårdhet, före-

brått dem deras otidiga glädje och sagt, att det icke var den

svenska tapperheten, utan ryssarnes dumhet, som vållat de

senares förlust, och att det var mera anledning att gråta

öfver segern än att fröjda sig deröfver, ehuru enfaldigt folk,

sade han, icke kunde begripa en sådan sanning.

Arméens flottas officerare, hvilka i allmänhet icke hade

varit i god sinnesstämning emot konungen, voro dock nu

smickrade af den ärofulla seger de vunnit under hans eget
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anförande och hade en angenäm känsla af den utaf deras

oorps ådagalagde tapperhet, genom h^^lken de eröfrat ett så

lysande rum ibland den svenska krigsmagten. Konungen

underlät också icke något af hvad som kunde bidraga att

uppelda och underhålla deras börjande tillgifvenhet för honom.

Han upphöjde deras förtjenster vid alla tillfällen och utdelade

ibland dem belöningar. Ehuru redan den 14 Juli en allmän

tacksägelse öfver hela flottan för segern ]>lifvit hållen, var

den 22 derpå följande, drottningens namnsdag, utsatt till ett

högtidligt Te Deums afsjungande, hvartill stora anstalter voro

gjorde. Ett tält var på. en holme upslaget, vid hvilket

konungens flagga svajade. Framför holmen låg flottan i

samma ordre de bataille, som nyttjades den 9. Sedan ko-

nungen, omgifven af sin stora vakt, i sin slup begifvit sig

från Amadis till holmen och der intagit sitt rum framför

dess med blått sammet och guldkronor beklädde bönstol, för-

rättades gudstjensten. Te Deum afsjöngs, och canonerne af-

lossades från hela flottan med fyra skott från hvart fartyg.

Om denna skjutning samt om ändamålet för densamma hade

en parlementair förut samma morgon underrättat den vid

Eredricshamn liggande ryska flottan. Konungen höll der-

efter ett vackert tal, uti hvilket han uphöjde det mannamod
som flottans befäl och manskap visat så väl under förra

årets bataille vid Svensksund som innevarande år den 15

May och 9 Julii vid bataillerne under hans eget befäl, till-

delade officerarne det hederstecken, att i likhet med kongens

lif- och hus-troupper anlägga och bära blå och gula siden

echarpe; kungjorde de befordringar och utnämningar han

gjort i anseende till den sista bataillen; dubbade under sin

flagga till riddare af Svärds Ordens Stora Kors, sin flagg

capitain, öfverste Cronstedt, samt de öfrige utnämde riddare,

på vanligt vis. Efter ceremoniens slut begaf sig konungen

till Amphion, der ett bord af 50 couverts var anrättadt på

däcket under ett dertill upslaget tält, och till hvilket alla

officerarne af tromans värdighet vid arméens flotta och

vid landt-arméen, som varit med i bataillen voro befalde.
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Kongens stol stod vid ändan af bordet under en himmel

gjord af flaggor.

För att lätta anstalterne för denna middagsmåltid på

Amphion, hade konungen aftonen förut begifvit sig till Ama-

dis att der tillbringa natten. Under det han klädde sig till

den stora ceremonien, blef jag inkallad för att vid hans eget

skrifbord upsätta den resolution, hvarigenom arméens flottas

officerare erhöllo rättighet att bära de blå och gula siden

echarpen. Den lydde sålunda: »Kongl. Maj .t vill härmed, i

»Nåder, i anseende till det mannamod och den lysande tap-

»perhet hvarmed Dess arméens flotta sig utmärkt, icke alle-

»nast förledet år under bataillen vid Svensksund, utan ock i

j)år under Kongl. Maj:ts eget befäl vid bataillerne under

»Fredricshamn den 15 May och här vid Svensksund d. 9 Julii,

»hafva till ett vedermäle af Kongl. Maj:ts Nådige Välbehag

»öfver sådant denne corps tappre upförande förunnat Dess

»officerare den rättighet att hädanefter bruka och bära blått

»och gult echarpe, såsom Kongl. Maj:ts lif- och hus-troup-

»per. Hvilket alle som vederbör till efterrättelse länder.

»Gifvet Amphion till ankars i Svensksund, den 22 JuHi 1790.i>

Denna resolution underskref konungen och tog den med sig

till holmen. Jag anmärker härvid, att denna utmärkelse, som

höghgen misshagade hertigen stor-amiralen, gick för arméens

flotta förlorad under minderårighets regeringen genom in-

förandet af ett annat slag mycket fula randiga schärp, som

föreskrefs till nyttjande för hela arméen och flottorne. Efter

kong Gustaf Adolphs tillträde till regeringen visade sig på

en stor cour amiral Cronstedt, från sin station på Sveaborg

till Stockholm ankommen, med det blå och gula siden schär-

pet. Detta förundrade Kongen, som frågade honom, hvarföre

han bar ett sådant. Cronstedt uplyste honom, då om den

af hans far arméens flotta Vjevisade nåd och tillade, att det

schärp han nu bar hade för honom det största värde, emedan

han emottagit det af Högtsalig Kongens egen hand, och att

Hans Maj:t förut sjelf burit detsamma. Till följd af denna

uplysning återfick arméens flotta den förlorade hedersbelö-

ningen, men har sedermera åter mistat den genom bägge
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flottarnes förening till en corps, med en gemensam uni-

form.

Regenter kunna, vid utdelningen af sina belöningar, icke

göra alla nöjde. Öfverste Steding, som visserligen slagits med
den största tapperhet under bataillen, blef högeligen upretad

deröfver, att öfverste Cronstedt framför honom erhållit Stora

Ko]'set af Svärds Orden, då han deremot erhållit blott en

värja. Vid det stora middagsliordet på Amphion kunde han

icke återhålla uttrycken af sin harm, och det på ett sätt, som

icke undföll konungen, ehuru han icke låtsade märka hans

oförsvarligt dristiga upförande. Det Ijlef sedermera bekant,

att han till att förlöjliga en del af de gifna belöningarne lät

med ceremonie framföra en på hans fartyg befintlig Get, som

under campagnen lemnat honom sin mjölk, för att, efter ett

långt prydligt tal om hennes förtjenster, förklara heime, att

hon blifvit uphöjd till rang, titel och värdighet af Ko, dock

med bibehållande af sin förra utfodring.

Den vundna segern ökade hos Konungen, som nu var

ledsen vid kriget, längtan efter fred. Denna längtan under-

hölls af betraktelserna öfver den inflytelse, som franska revo-

lutionen kunde hafva på de europeiska statsförhållanden,

samt af en rättmätig förtrytelse öfver Englands, och i syn-

nerhet Preusens overksamhet. Han underkastade sig att göra

första steget till förlikning med kejsarinnan och nyttjade i

sådan afsigt en vid Svensksund fången officerare, vid namn

Muller, anstäld vid utrikes ärendernes departement. Han
frigaf honom på sitt hedersord och lämnade honom ett bref

till vice-cantzleren grefve Österman, hvartill förevändning

togs af grefve Carl Lövenhjelms iråkade fångenskap för

att recommendera denne unge officer till ett gynsamt be-

handlande. »Vous avez sejourné trop longtems en Suéde,

»Monsieur le Comte», skref han, »pour ignorer les motifs

»de rinterét que je prends au sort de ce jeune homme.» ^

Denna phrase syntes bestyrka den allmänt rådande mening,

hvilken äfven understöddes af grefvens anletsdrag, att han

' »Ni har vistats alt för länge i Sverige, Herr Grefve, för att vara

okunnig om de skäl, som jag har att intressera mig för denne unge mans öde».
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var en son af hertig Carl. Egentliga föremålet för brefvet,

A-ar likväl att låta förstå konungens benägenhet för fred,

hvarföre han ock med otålighet väntade på grefve Östermans

svar för att deraf dömma, om kejsarinnan delade samma
benägenhet. Med den kännedom han hade af kejsarinnans

caracter, frugtade han att denna stolta fru efter det nederlag,

hennes flotta lidit, skulle vara mindre böjd än någonsin att

öpna fredsunderhandlingar. I slutet af Julii månad for kon-

gen till lägret i Werele, under hvilken resa grefve Östermans

länge väntade svar kom honom tillhanda. Det hade, som

sedermera blef bekant, Ijlifvit lordröjt derutaf, att prinsen af

Nassau, som misstänkte afsigten med ^liillers frigifvande, och

som önskade krigets förlängande, uppehållit denne secreterare

flere dagar i Fredricshamn. Konungen tillskref mig den 29

ett litet bref, hvaruti han yttrade sig sålunda: »Je retourne

»coucher ä Peipola ce soir, et je viendrai demain ou apres de-

»main å la flotte. J'ai eu la reponse du comte Österman.

»Elle est trés-poHe, mais le statu quo ; aucune augementation

»de frontiére. Cela ne me convient pas ; en attendant, les mini-

»stres (den engelska och preusiska) sont tres allarmés ä Stoek-

»holm, et cela est tres l>ien.y)^ Imedlertid hade en brefväxling

öpnats mellan ryske generalen Igelström och baron Armfelt,

hvilken, börjad med ömsesidiga höflighets betygelser emellan

desse bägge befälhafvare, kunde gifva förhoppning om någon

redbarare följd 'derutaf, så vida den ryske generalen icke

kunde underhålla dessa förtroUga communicationer med ba-

ronen utan att vara dertill af sin monarkinna authoriserad.

Kedan dagen efter det förra In-efvets datum eller den 30 Julii

fick jag ett nytt bref från kongen skrifvet i Peipola, hvaruti

han befalde mig att upsätta och contrasignera pleins pouvoirs

för baron Armfelt att vara kongens plenipotentiaire för fre-

' «Jag återvänder till Peipola för att ligga där denna afton, och jag

skall i morgon eller öfvermorgon återkomma till flottan. Jag har motta-

git grefve Östermans svar. Det är ganska artigt, man fordrar status quo
;

ingen utvidgning af gränsen. Detta behagar mig ej. Emellertid äro mi-

nistrarne (den engelska och preussiska) ganska oroliga i Stockholm och

detta är rätt bra».
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dens återställande; de skulle dateras Svensksund om bord på

Amphion den 25 Julii. Han gaf mig tillika en lång förteck-

ning på baronens titlar, hvaril)land det förundrade mig att

finna dessa: baron de Worentacka, seigneur d'Aminno et

Fulkila. ^ Jag skickade genast de anbefalde pleins pouvoirs,

men som jag i den brådska, hvarmed de blefvo författade, ute-

glömt åtskilligt, emedan jag icke ville låta courieren vänta,

fick jag dem dagen derpå, eller den 31 Julii, tillliaka, med

den anmärkning, att jag deruti förgätit att gifva kejsarinnan

titel af Soeur. - Kongen var icke säker, om ej också orden

tres amée ^ borde nyttjas ; och skref derföre : »Voyez' pour

»vous en assurer la ratification du traité de S:t Barthelemy

»qui se trouve sur ma table ; vous verrez, si le roi de France

»et moi, nous ne nous donnons pas reciproquement ce titre.

»Franc, ne vous a-t-il pas envoyé des modéles de pleins pou-

»voirs? Je lui en avoit écrit au mois dAvril. Aujourdhui

»ä 3 heures se fera, å ce que je crois, entré les avant-postes

»de Werele lentrevue entré les barons d'Armfelt et dlgel-

»ström. Je suis encore incertain, si je reviendrai avant la

»nuit. Peipola ce 31 Juillet 1790.

Gustave.

»Il faut ajouter une copie, car c'est la copie qui est mon-

»trée, et on nechange les pleins pouvoirs c^ue lorsc^ue les copies

»sont approuvées.»
*

' FriheiTe af Worentacka, herre till Åminne och Fulkila.

" Syster.

^ Högt älskade.

* »Se efter för att försäkra er därom- i ratifikationen af fördraget

om S:t Barthelemy, som ligger pä mitt bord. Xi skall se efter, om konungen af

Frankrike och jag gifva h%arandra denna titel. Har ej Franc * sändt er

förebilder för fullmakterna? Jag hade skrifvit till honom därom i April

månad. I dag kl. o skall, såsom jag tror, mötet mellan baronerna Armfelt

och Igelström försiggå mellan förposterna vid Verele. Jag är ännu osäker,

om jag återvänder ujre natten. Peipola den 31 Juli 1790.

Gustaf.

En kopia bör bifogas, ty det är kopian som förevisas och man ut-

byter icke fullmakterna, förr än kopiorna äro godkända.»

* Statssekreteraren för utrikes ärendena. Utg. antn.
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I anseende till de courierer, som denna tid dagligen till

mig ankommo från kongen, råkade jag i en stor förlägenhet

genom den nyfikenhet, som på Amphion väcktes om deras

/öremål, en nyfikenhet som jag icke kunde tillfredsställa. Jag

bestormades med förfrågningar, å hvilka jag blott gaf evasiva

svar, som åstadkommo missnöje. För att få skrifva ostörd

satte jag mig i kongens egen salon, men den gamle general

Pollett, som fick ligga i den så kallade drottningens säng-

kammare, hade sin gång genom denna salon och blef en gång

högehgen upbragt, då jag \dd hans närmande till mitt bord

betäckte hvad jag skref med rent papper. Han kunde icke

styra sin förargelse öfver det misstroende, jag härigenom \i-

sade till hans tystlåtenhet. Jag bad honom anföra sin klagan

hos konungen, hvilket han i sin vrede lofvade, men fann

för godt att vid lugnadt sinne uraktlåta.

Konungen hade vid afresan från Amphion befalt mig

att sortera sina i stor mängd på hans skrifljord liggande pap-

per, hvilka under flera med dem skedda flyttningar kommit

i oordning. Utom mihtaire rapporter och skrifvelser från

den kongl. regeringen i Stockholm fann jag der en större

samling bref från den i Aachen och Sjm vistande öfverste

kaniarjunkaren baron Taube, samt en dylik från drottningen,

och ett bref från kronprinsen. Jag hade ingen rättighet att

läsa dessa förtroliga bref, men kunde ej undgå att vid deras

samlande efter sina data erfara någon del af deras innehåll.

Således såg jag i baron Taubes bref, att i hans samtal med
någre brabandske seigneurer mycken fråga varit att erbjuda

kongen hertigliga brabantska kronan, hvars antagande, om
det ägt rum, skulle hafva varit en stor olycka för kongen sjelf

äfvensom för Sverige. I drottningens bref öfverraskades jag

af den ton af intimité och förtrolighet, hvarmed de voro skrifne,

och som var så stridande emot den allmänna föreställningen

om den emellan dessa höga makar rådande kallsinnighet.

Alla dessa bref voro på svenska språket, och ett, skrifvit se-

dan drottningen fått veta af kongen, att han kommit till

Wiborgs redd med sin flotta, innehöll dessa uttryck: »Min

»söta Vän! Det gläder mig att af ditt sista bref hafva in-
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»hämtat att Du mår väl, men jag frugtar, att Du vågat Dig

»för långt in.» Till att förstå det bref, som jag fann från den

12-åriga kronprinsen till sin far, är det nödigt att anföra det

postscriptum i ett bref från kongen till kronprinsens gouver-

neur, grefve Gyldenstolpe, dat. Svensksund, d. 20 May, 1790,

fem dagar efter l)ataillen vid Fredricshamn, och som finnes

tryckt: »P. S. Laissez mon fils composer seul ses lettres, sans

»quon Taide. Je suis curieux de voir comment il s'y prendra.

»Promettez moi cela; qu'il barbouille tout ce qui lui passé

»par la tete. Voici une lettre pour lui. Je lui confie un

»pretendu secret, sur lequel je lui demande son avis, en lui

»recommendant fort de le cacher et de ne consulter personne

»pour la reponse. Mandez moi comment il sy prendra.» ^ Af

prinsens svar, som jag såg, syntes det, att kongen ålagt ho-

nom att yttra sin mening, om efter den vundna segern fred

borde sökas och afslutas. Svaret blef, att kriget borde fort-

sättas med all kraft, och fred icke göras, innan bättre och

säkrare gränser voro vundne. Detta svar utvisade tillräckligen

den unge tronföljarens caractere och tänkesätt.

Innan jag lämnar Amphion, till hvilket fartyg jag efter

min afresa till lägret vid Werele, der freden afslöts, icke mera

återkom, bör jag omfiirmäla ännu en anecdote. Konungen

erhöll der en lång rapport från hertigen stor-amiralen om
örlogs flottans operationer under hela campagnen ända till

dess inlöpande i Sveaborgs hamn. Sedan han läst den, läm-

nade han den till mig, som vanligen öfverskickade till Stock-

holm alla sådane rapporter för att tryckas. Då jag derefter

läste rapporten, fann jag deruti en omständighet, som aldeles

icke öfverensstämde med sanna förhållandet. Hertigen ytt-

rade sig deruti, att det var på konungens itttnjckliga be-

fallning, som flottan inlupit på Wibors redd och station-

' P. S. Låt min son ensam sammansätta sina bref utan att man

hjälper honom. Jag är nyfiken att se, huru han bär sig åt. Lofva mig

det. Må han Iilottra alt som kommer honom i tankarne. Här är ett bref till

honom. Jag anförtror honom en föregifven hemlighet, hvarom jag utbeder

mig hans råd, i det jag strängt anbefaller honom att dölja den och att ej

rådfråga någon med afseende på svaret. Meddela mig hur han bär sig åt.»
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neråt sig V)akoni de grund, som betäckte densamma. Jag har

ofvanföre berättat tillgången härvid, och huru sorgfälUgt ko-

nungen undvek att gifva någon Itefallning i detta ämne;

huru beslutet om detta inlöpande var fattadt på stora flottan,

innan flygeladjutanten Palmfelt dit anlände med den af mig

på konungens befallning upsatte pro memoria, som icke var

af Hans Mrt underskrifven och icke innehöll dess ordre,

utan blott dess önskan. Jag såg nu, att hertigen och dess

rådgifvare ville härigenom i nationens ögon urskulda sig för

all delaktighet uti en operation, som medfört en så stor för-

störelse för örlogs flottan, och lägga hela ansvaret derföre på

konungen ensam. Jag bar således rapporten åter in till ko-

nungen och frågade, om han bemärkt detta yttrande och

den dermed hafde afsigt, samt om han befalde, att rapporten,

sådan som den var, skulle tryckas. Han svarade: »Hvarken

»yttrandet eller afsigten hafva undfallit min uiimärksamhet,

»men jag har en h7'ed rygg och kan bära alt detta. Imed-

»lertid kan det hafva anstånd med tryckningen.» Jag på-

minner mig icke, om rapporten sedermera blef tryckt.

Den emellan baronerne Armfelt och Igelström öpnade

brefvexling förde omsider till ett personligt möte dem emellan.

Derom lämnade konungen mig underrättelse genom följande

billet-» La conference a eu heu, et je vous ordonne de venir

»sur le champ vous rendre ici. Il faut vous munir de tous

»vos papiers et des habits convenables. Vous direz misterieu-

7>sement, quil ne s'est agi que du cartel des prisonniers et

»daucune autre chose. On a exigé cela. Au camp de "We-

»rele ce 1 Aout 1790.» Gustave.

»Dites ä Möllersvärd, a Griel et a Runge, ainsi quau

petit Ture quils viennent.»^

' Konferensen har egt ram, och jag befaller er att genast begifva

er hit. Xi bör förse er med alla era papper och med passande kläder.

Ni skall på ett hemlighetsfullt sätt säga att det endast varit fråga om

ett fördrag om utviixling af fångar och ej om någonting annat. Man har

fordrat detta. Lägret vid Verele den 1 augiisti 1790.

Gustaf.

Säg ät Möllersvärd, Griel och Runge liksom åt den lille turken att

de komma med.»
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Tonen i denna billet var, som man ser, mera imperatif

än vanligen. Det var första gången som konungen nyttjade

emot mig ordet ordonner; men utsigterna voro nu gynnande

för en snar fred, och förhoppningen derom exalterade sinnet.

Anmärkningen om mina kläder var grundad derpå, att, som

jag af beständigt stillasittande blifvit så fet, att jag af alla

mina kläder icke kunde nyttja annat än en surtout, med hvil-

ken jag hade tillåtelse att dagligen visa mig för konungen,

fordrade anständigheten, att jag, vid den förestående freds-

underhandlingen skulle vara försedd med en tillbörlig klädsel,

hvartill jag icke ägde tillgång till någon annan än en Drott-

ningholms drägt, hvars jacka måste tillskarfvas i ryggen med
kläde af olika slag för att kunna nyttjas. Skarfven var lik-

väl betäckt af sidenkappan. — Kunge var konungens lif-

chirurg, och den lille turken, ^lehemed, var tagen vid Svensk-

sund på prinsens af Nassau chefsfartyg. Han hade följt sin

far, som var en iman, och lilifvit i en sjödrabbning vid Ötscha-

koff fången af ryssarne, men som eget barn behandlad af prin-

sen och prinsessan af Nassau; han hade lärt sig förstå och

något tala franska språket och blef nu icke mindre väl be-

mött af kongen. Efter freden blef han räknad bland konun-

gens pager, men fick bibehålla den turkiska costumen, blef

sedan skickad till Upsala att studera, hvartill han dock icke

ägde någon böjelse, och lilef sedan återsänd till Constantinopel

med omkring GO turkar, som blifvit fångne i Svarta Hafvet,

men upskickade till Petersburg att göra tjenst som roddare

på ryska skärgårds flottan i Finska Viken. Desse turkar voro

icke litet glade att se sig befriade från sin fångenskap genom

deras sultans bundsförvants vapen. Kongl. secreteraren Åker-

blad, som länge varit i Constantinopel, der han lärt sig att

med fullkomhghet tala turkiska språket äfvensom arabiskan

och andre österländske språk, och som tillfälligtvis befann sig

vid högquarteret efter bataillen, tjenade till deras tolk.

Vid min ankomst till Werele voro fredsunderhandlingarne

öpnade, och konungen hade redan erhållit skriftlig rapport

från baron Armfelt om hans första conference med baron Igel-

ström, då han tillskref honom följande bref, som visar, med
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hvilka afsigter å kongens sida dessa underhandlingar börjades.

Jag har funnit det ibland den samling af Hans Maj:ts bref,

som förvaras hos baron Armfeldt äldste son.

»Au Camp de Werele, ce 2 Aout 1790, å 6 h. et 7*

Dapr. m., J'arrive dans ce moment et jai trouvé les papiers que

»vous m'avez laissé. Comme vous étes ä la conference, je

»me håte jde vous ecrire ces lignes. Je ne marréte pas sur

»les möts, qui contiennent laete que vous m'avez envoyé. Je

»vous en parlerai plus au long. Je vous dirai simplement,

jique j'v trouve omis trois artides essentiels, celui des tures,

»celui de la frontiére, et celui des deserteurs et traitres. Je

»ne vous parlerai pas de la frontiére; vous savez sur cela

»mes intentions, et je suis trop fatigué de la course que

»lalgarade du prince de Nassau ma fait faire, pour me donner

»cette peine. Vous avez d'ailleurs sur cela mes instructions.

»Mais ce sont les turcs, dont il est question, puisque c'est

»sur eux que se fonde la base du traité. Je ne puis faire

»la paix qu'en rappellant leur interét, et quelque envie que

»j'en ai, mon honneur me le defend, la bonne foi le defend,

»la sainteté de lobservation de ma parole le defend, enfin

»rinterét, que j'ai de convaincre limpératrice de la rigidité,

»que j'ai ä tenir mes engagemens, le defend. Vous savez ce

»que je pense cVeux, mais jaime mieux quon dise un jour

»dans Tavenir: »Gustave III fut abandonné, trahi méme de

»son allié apres avoir tout fait pour lui», quon dise : »Gustave

»III, apres avoir exposé sa vie et son thröne pour la Porte

»sans avoir de traité, abandonna les Ottomans, quand il leur

»avoit engagé sa parole.» J'ai trop fait pour ne i>as achever,

»et lorsque je me préte autant que je le puis aux desirs de

»rimperatrice en arrangeant larticle, comme je lai proposé,

»je dois mattendre, si elle veut sincerement la paix,

»qu'elle se préte å son tour. Vous avez vu vous méme, que

»le ministre dEspagne lavoit obtenu au niois de Juin. Pour-

»quoi ne le veut on pas au mois d'aout? Enfin cela est telle-

»ment necessaire que cest sine qua non. Je sais fort bien

»le prix que je dois mettre å lamitié de ces marabouts, mais

»aussi c'est le temie de mes engagemens avec eux, et apres
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»cela je men crois quitte. Mais dussai-je[?] perir, fussai-je['?]

»eaux mémes termes ou j'étois en 1788, je me laisserois dethro-

»ner, plutot que de rien faire qui seroit contre mon honneur. Je

»suis sur que limpératrice penseroit dans le méme cas comrae

»moi, et je vous assure, que je suis bien son cousin. Dailleurs

»ma situation est bien diflerente de ce qu'elle etoit en 1788,

»et vous avez garde un papier que je vous laissai ä mon
»depart, qui vous prouve, que je suis en tout en état de

»continuer la guerre, si veritablement je n'avois une extreme

»envie de la paix, surtout apres ce que vous mavez dit des

»sentimens particuliers de Timpératrice. Je suis las davoir

»ä faire avec des ministres gouvemants et des rois plus faibles

»qu'eux, et vous savez, que j'ai toujours souhaité d'avoir pour

»alliée une parente, que j'ai aimé et admiré; mais rien ne

»me fera desister des points ou mon honneur et ma gloire

»sont attachés, et les turcs en sont malheureusement inse.

»parables. Je vous écris ces lignes pour vous dire, non pas

»de ne point céder sur cet artide, mais d'y insister comme

»essentiel et preliminaire a tous les autres. Larticle des de-

»serteurs et traitres est égalément essentiel. Je ne vois pas,

»pourquoi on ne veut pas 1 y mettre. Il se trouve dans tous

»les traités, dans celui.de Stolbova de 1617, de Cardis du

))regne de Charles XI (j'ai oublié Tannée), de Neustadt, et

»méme d'Abo. Je vous parlerai des frontieres apres. Cela

»est inutile dans ce moment; car le premier est larticle des

»turcs. Sans cela point de moyen de s'approcher, puisque

»les affaires dlionneur sont au dessus des afFaires d'interét.

»Heureusement Thonneur de limpératrice n'est pas compro-

»mis en macceptant pour mediateur, mais le mien Test beau-

»coup en abandonnant et oubliant les turcs.»

»Gustave.» ^

' »Lägret i Verele den 2 augusti 1790 kl. 6 '/j e. m. Jag anlände

hit i detta ögonblick och fann de papper, som ni lemnat åt mig. Som ni

är jiå konferensen, skyndar jag att skrifva till eder dessa rader. Jag

uppehåller mig ej vid de ord, som innehålla den akt ni skickat mig.

Jag skall utförligare tala med er därom. Jag skall [nu] endast säga

er, att jag finner trenne väsentliga punkter utelemnade däri ; den om

Ehrenströms anteckningar. 21
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Kejsarinnan ville aldeles icke medgifva kongens i Sverige

inblandande i hennes stridigheter med Turkiet, och konungen

ville likaså litet afstå från sitt påstående att blifva medlare

till fredens återställande emellan Ryssland och Ottomanniske

Porten. Dessa emot hvarandra stridande interessen, hvilka icke

turkarne, den om gränsen och den ora öfverlöpare och förrädare. Jag-

ämnar ej tala med er om gränsen ; ni känner mina afsigter med afseende

på denna, sak och jag är alt för uttröttad af den färd som prinsens af

Nassau grofhet låtit mig företaga för att göra mig denna möda. Ni har för

iifrigt mina instruktioner härom. Men det är turkarne, hvarom det är fråga,

emedan det är de som utgöra grundvalen för fördraget. Jag kan icke sluta

fred utan att taga hänsyn till deras fördel, och huru mycket jag än längtar

derefter, förbjuder mig min ära att göra det; ärligheten förbjuder det;

helgden af hållanden af mitt ord förbjuder det; ja det intresse jag har att

öfvertyga kejsarinnan om den noggi-annhet, hvarmed jag uppfyller mina för-

bindelser, förbjuder det. Ni vet, hvad jag tänker om dem, men jag vill

hällre, att man en gång i framtiden skall säga : »Gustaf III blef öfvergifven.

ja förrådd af sin bundsförvandt efter att hafva gjort alt för honom,» än

att man säger: »Sedan Gustaf III vägat sitt lif och sin tron för Porten

utan att hafva ingått något fördrag, öfvergaf han ottomanerne, då han gifvit

dem sitt ord.» Jag har gjort fÖr mycket för att icke afsluta, och då jag

så mycket jag kan rättar mig efter kejsarinnans önskningar, i det jag på

det sätt, som jag förslagit, uppgör denna punkt, bör jag kunna vänta, att

hon, om hon uppriktigt önskar freden, i sin tur gör eftergifter. Ni har

själf sett, att den spanske ministern i juni månad hade utverkat det. Hvarför

vill man det då ej i augusti? Slutligen är detta så nödvändigt, att det är

ett sine qua non. Jag vet mycket väl, hvilket värde jag bör sätta på dessa

marabuters vänskap, men också är detta slutet på min förbindelse med

dem, och efter detta anser jag mig fri från dem. Men måste jag också

gå under, skulle jag också råka i samma belägenhet som 1788, så skulle jag

hällre låta afsätta mig än göra något, som vore stridande mot min ära.

Jag är säker på att kejsarinnan i samma belägenhet skulle tänka såsom

jag, och jag försäkrar er, att jag är i hög grad hennes kusin. För öfrigt

är min ställning mycket olika mot hvad den var 1788, och ni har i förvar

ett papper, som jag lemnade er vid min afresa och som visar er, att jag är

fullkomligt i stånd att fortsätta kriget, om jag icke verkligen hade en utom-

ordentlig längtan efter fred, i synnerhet efter det som ni sagt mig om kej-

sarinnans enskilda önskningar. Jag är trött på att hafva att göra med

•regerande ministrar och med konungar, som äro ännu svagare än de, och

ni vet, att jag alltid önskat att hafva till bundsförvandt en sliigting, som

jag har älskat och beundrat; men intet skall kunna förmå mig att afstå

från de punkter, vid hvilka min heder och min ära äro fastade, och
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stodo att förena, voro nära att afbryta underhandlingame.

Ännu den 12 Augusti! yrkade konungen i en hemlig in-

struction till baron Armfelt på antagandet af det gjorda me-

diations anbudet, men var derjämte så angelägen om fredens

återställande, och frugtade så mycket negociationernas afbrott,

att han i 4:de puneten af denna iiistruction sålunda yttrade

sig: »Le roi recommande definitivement au baron d'Armfelt,

»de la maniére la plus expresse de ne point rompre la nego-

»ciation, et sil ne peut rien obtenir de tous les points ci-

»dessus detaillés, de se reserver une conference ultérieure de-

»main, pour sauver la rupture entiére des negociations.» ^ Men
oaktadt den svenske underhandlaren verkligen gaf sig utseende

att vilja afbryta negociationerne och redan aflägsnade sig från

conferencen, åstadkom detta hotande steg ingen eftergifvenhet

å baron Igelströms sida, som hade bestämda föreskrifter att

följa, hvårföre konuiigen, som nödvändigt ville afsluta freden

utan andra magters Vjemedling, måste tillåta tractatens under-

skrifvande redan 2:ne dagar derefter eller den 14 Augustii

i öfverensstämmelse med det ryska contraprojectet, som lik-

väl undergått åtskilliga modifikationer ifrån det första utkastet

dertill. Alt hitintill hade rådplägningarne hålHts enskildt och

olyckligtvis äro turkarne derifran oskiljaktige. Jag skrifver dessa rader till

er för att säga er, icke att ni ej skall afstå fi-ån denna artikel, men att ni

skall yrka därpå såsom väsentlig och preleminär i förhållande till alla de an-

dra. Punkten om öfverlöpare och förrädare är lika vigtig. Jag inser ej, hvar-

för man ej vill insätta den. Den finnes i alla fredsfördi-agen^ i det i Stålbova

af 1617, det i Cardis från Karl XLs regering (jag har glömt året), det i

Xystad och äfven det i Abo. Jag skall sedan tala med er om gränserna.

Detta är i detta ögonblick onyttigt, ty det första är artikeln om turkarne.

Utan detta finnes ingen möjlighet att komma öfverens, emedan hederssaker

gå framför sådana, som röra ens fördel. Lyckligtvis blir icke kejsarinnans

heder komprometterad, om hon antager mig såsom medlare, men min blir

det mycket, om jag öfvergifver och glömmer turkarne.»

»Gustaf.»

\ »Konungen ålägger baron Armfelt bestämdt och på det mest uttryck-

liga sätt att ej afbryta underhandlingen, och att, om han ej kan utverka

något af alla de ofvan uppräknade punkterna, han förbehåller sig en yt-

terligare konferens i morgon, på det att underhandlingen ej helt och hållet

må afbrytas.»
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mundtligen emellan de bägge befullmägtigade, utaf hvilka

den svenske dagligen inberättade deras resultat till sin monark

och emottog hans befallningar om sättet och vilkoren för deras

fortsättande; men nu, sedan alla puncter voro sålunda öfver-

enskomne, vidtogs det sista beslutet inför ett protocoll in duplo,

som fördes af mig å ena sidan såsom tillförordnad seerete-

rare \åd freden, och å den andra af en sekreterare från ryska

departementet för utrikes ärenderne assessor de Cauder. Vid

denna conference, der den formliga utväxlingen af underhand-

larenas fullmagter skedde, jämkades ännu åtskUliga uttryck,

som syntes kräfva mera tydlighet, och sedan jag i sjelfva

conference-tältet renskrif\-it det ena exemplaret af fredstrac-

taten, undertecknades bägge af plenipotentiairerne. Som det

var af lika vigt för bägge de contraherande magterne att näst

bevarande af den största hemlighet rörande de för handen

varande och nu till slut bragte fredsunderhandlingame äfven

skynda med den underskrefne tractatens ratificerande, och

granskapet med Petersburg icke vållade något tidsupskof, så

fordrades endast några dagars tid till fullbordandet af denna

sista actus, hvarföre jag genast började att på pergament med

all den omsorg och zirlighet, jag förmådde åstadkomma, skrifva

det exemplar af tractaten, som, försedt med konungens rati-

fication, skulle vid utväxlingen öfverlämnas till den ryska

regeringen. Under detta arbete, som verkstäldes i ett af kon-

gens egna fyrkantiga tält och räckte flera dagar, kom han

ofta in till mig, förklarade sig mycket nöjd med arbetet och

förde äfven någon gång en och annan af sina förtrogne in

att visa dem det. Jag påminner mig icke, af hvilken anled-

ning dåvarande commissionssecreteraren i Berlin (nu stats

secreteraren) Bergstedt, som altifrån vårt gemensamma vistande

i Petersburg 1786 haft mycken ovilja emot mig, nu befann

sig som courier vid A\'erele. Han blef också af konungen

införd till mig, och jag trodde mig förmärka, att han icke

utan ett illa fördoldt missnöje Ijetragtade detta opus, som då

var nära färdigt.

En svårighet upkom i anseende till contrasignationen af

pleins pouvoirs. Å ryska sidan var den verkstäld af vice
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cantzleren grefve Österman, men å den svenska hade konun-

gen icke tillgång till någon annan än mig, som var hans enda

på stället varande cabinetts secreterare. Men så stor var be-

nägenheten hos kejsarinnan för fredens återställande, att det,

som i andra omständigheter skulle hafva förorsakat ett stort

hinder, nu undanröjdes genom ett kort förklarande af den

svenske plenipotentiairen, att det var omöjligt att här i Fin-

land anskaffa en contrasignent af motsvarande värdighet med

R3'sslands vice cantzler, och tillades, att enligt svenska styrelse-

sättet contrasignationen i sådane fall som detta icke vore af

någon afgörande betydenhet. Med detta svar på den gjorde

skriftliga framställningen i ämnet lät man sig nöja, ty man
ville skynda till målet.

Kygtet om de emellan baronerne Armfelt och Igelström

började conferencerne hade kommit till Stockholm och der

väckt en stor häpenhet hos engelske och preusiske minist-

rarne, hvilka icke litade på svenska ministérens förebärande,

att det endast underhandlades om ett cartel. De ingåfvo

noter, hvaruti de med all ifver yrkade på krigets fortsättande

till dess deras principaler kunde bemedla en för Sverige

(det vill säga för dem sjelfve) fördelagtig fred, gjorde nya

löften om understöd och verksamt deltagande samt fordrade

peremptoriskt svar. Så länge fredsunderhandlingarnes gång

var vacklande, och resultatet osäkert, fann kongen sig förlä-

gen att meddela det begärda svaret; det var också betänk-

ligt att lämna noterna obesvarade; i ett sådant bryderi vid-

tog han den utväg att låta genom mig tillkännagifva, att

courieren, med hvilken dessa noter blifvit afsände, haft den

olyckan att förlora sina depecher, hvarföre det begärtes, att

doubletter skuUe skickas af alt hvad han medfört; men in-

nan de hunno ankomma, var freden icke allenast underskrif-

ven, utan ock ratificationerne utvexlade.

Konungens ratification var daterad d. 19 Aug. eller den

18:de årsdagen af 1772 års revolution. Då han i det tält,

der jag skrifvit freds instrumentet, hade undertecknat det-

samma, stående vid bordet, och räckte mig pennan, aftorkade

jag den och sade : »Denna skall jag förvara, såsom ett minne



316 RATIFIKATIONERNA UTVÄXLAS

af en bland de \igtigaste époquer i Eders Maj:ts regering.»

Också har jag den ännu i behåll. Dagen derpå d. 20 Aug.

utvexlades radifieationerne med stor högtidlighet. Till den än-

dan hade svenskarne och ryssarne gemensamt upliygt emellan

bägge arméerne ett smakfullt decoreradt öppet rundt tempel

med 8 fristående colonner, till hvilket man uppsteg på fyra

trappor. Det skulle föreställa Endrägtens eller Vänskapens

tempel och hade i frisen ecussons med kongens och kejsa-

rinnans namn chiffre, sammanl:)undne. ^ A hvardera sidan af

templet var ett stort tält up?:laget, ett fi3r den svenska och

ett för den ryska plenipotentiairen. Ifrån tälten utgingo bägse

plenipotentiairerne på samma gång med en lika talrik suite

af adjutanter och ambassade-cavalierer, utaf hvilka senare en

bar framför hvarje plenipotentiaire freds-instrumentet, in-

bundet i sammetspermar, med det stora riks sigillet i vax

uti en silfverkupa. Efter ankomsten till templet, öfverläm-

nades instrumenterne af de cavalierer, som buro dem, åt de

bägge secreterarne, hvilka åter gåfvo dem åt plenipotentiai-

rerne, som förrättade utväxlingen, hvar^^d enligt signal af en

raquet fröjde salfvor af canoner och mousquetterne hördes från

bägge lägren. En otalig mängd åskådare omgåfvo templet,

och deribland infann sig äfven konungen sjelf, incognito, i

en brun surtout och en rund hatt med breda skyggen. Den

ryske plenipotentiairen inbjöd derefter den svenske med dess

suite att taga i ögonsigte de på stället varande calmoucker,

baschkirer, cossaker, huzarer och infanterie, som utgjorde den

ryske befullmägtigades vakt, hvarefter de bägge plenipoten-

tiairerne åtföljdes genom det ryska tältet till det svenska,

der baron Igelström förbehöll sig att få göra utdelning af de

' På förmiddagen denna dag infann sig på kongens lever general Igel-

ström med St. André-orden, som han af kejsarinnan fått sig tillsänd och

nu bar för första gången, åtföljd af ryska generalitetet. Generalerne blefvo

bjudne till kongens taffel, der baron Igelström fick sin plats vid kongens

högi-a sida. Vid 3 andra tafflar åto generalernes adjutanter och öfrige

ryske officerare. Kl. '/„ 5 e. m. begaf sig baron Armfelt i en vagn med

tre par hästar till sitt tält vid templet med en escorte af 100 man till häst.

Anm. af förf.
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för detta tillfälle från kejsarinnan ankomne presenter, hvilka

alla voro försedde med etiquetter, innehållande deras destina-

tion. Baron Armfelt erhöll en brillanterad dosa med kejsa-

rinnans portrait samt 3,000 ducater; jag en lika rikt brillan-

terad dosa, men utan portrait, och 1,000 ducater. Generalmajor

Pauli, öfversten Göran Jägerhorn, öfversten baron Strömfelt, öf-

versten baron Lieven hvar sin brillanterade dosa, kammarjunk.

Möllersvärd en brillant-ring, och baron Armfelts adjutanter,

oapitainerne baron Stael v. Holstein och Meyerhelm hvar

sin ring och gulddosa. 1,000 ducater lämnades till fördelning

emellan baron Armfelts suite och betjening. Baron Armfelt

förklarade, att i anseende till kongens afiägsenhet från Stock-

holm Hans Maj:t nu icke kunde gifva sina presenter, men
att de voro befalde och skulle oförtöfvadt komma. Detta be-

sök l:)esvarades straxt derefter med ett annat af den svenska

plenipotentiairen och hans suite i det ryska tältet. Vi voro

denna eftermiddag ,nära att quäfvas af ryska officerarenas

omfamningar. Glädjen öfver krigets slut var visserligen icke

större i det svenska lägret än i det ryska. Den delades till

och med af de ryska soldaterne, som hoptals infunno sig i

de svenska soldat-tälten. Bägge lägren syntes nu icke ut-

göra mera än ett. National antipathien tycktes vara helt och

hållet utplånad.

Dagen efter denna ceremonie emottog konungen åter på

f. m. vid sin lever och enligt dertill gjord inbjudning up-

vaktning af ryska generalitetet och de förnämste officerare i

ryska arméen, hvilka alla blefvo bjudne till konungens mid-

dagsbord, som var dukadt för 100 personer, och till hvilket

ändamål ett ofantligt stort tält var upslaget framföre och

i sammanhang med konungens öfrige fyra tält Efter cou-

rens slut och innan middagsmåltiden beledsagade de främ-

mande generalerne till häst kongen, då han red för att bese

den i parade upstälde svenske arméen. Derefter hölls guds-

tjenst framför fronten, ett högtidligt Te Deum afsjöngs för

återvunnen fred under canonernas aflossande. Sedan kun-

gjorde konungen de nominationer och belöningar, han utde-

lade, och hvilka icke uteblefvo äfven för de officerare, som
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1788 undertecknat Anjala-förbundet, så snart de, enligt deras

chefers rapporter, på stridsfältet fördelagtigt utmärkt sig. Det

syntes i bägge campagnerne, att konungen sorgfälligt om.

fattade hvart tillfälle som erbjöd sig att företrädesvis ihåg-

komma dem för att dermed ådagalägga, att han glömt deras

förseelse. Jag erinrar mig, att då jag en gång, under 1789

års campagne tog den friheten att påminna honom om en

viss artillerie officer, som synnerligen distinguerat sig d. 1 sep-

tember under retraiten från Högforss, och som konungen

personligen kände samt visste att han var honom tillgifven,

svarade han: »Jag vet att han upfört sig väl och förtjenar

»belöning; jag känner också hans tänkesätt för mig, men just

»derföre måste jag nu förbigå honom för att icke synas

»handla af vald. Jag belönar mina ovänner, men glömmer

»derföre icke mina vänner och skall nog hafva honom i

»minne.» Ibland de kongl. belöningarne erhöll baron Ceder-

ström commendeurs graden af Svärds Orden och blef dertill

dubbad framför fronten af arméen. Då jag efter ceremonien

träffade honom med sitt stora gula band och gratulerade ho-

nom, svarade han med förtrytelse: »Det är en hofmarskalks

»decoration, tjenlig att paradera framför den kongl. taffeln

»vid publique spisningar. Jag trodde mig icke vara oförtjent

»till Stora Korsset af samma orden.» Sä omöjligt är det för

konungar att tillfredsställa alla pretentioner. Denna var dock

tämligen öfverdrifven, ty baronen hade icke utmärkt sig ge-

nom särdeles krigsbragder, ehuru han visserligen ej dä för-

tjente alla de beskyllningar, som gjordes honom. Den oför-

sigtighet, jag hade haft att taga honom i försvar, skadade mig

oändhgen i kongens sinne. Det fick jag veta vid Verele, un-

der ett samtal med baron Armfelt, som yttrade sig, att ko-

nungen förklarat honom sitt missnöje öfver den intimité, som

han trodde rada emellan baron Cederström och mig. Ko-

nungen kände denne mannens dåhga caractere bättre än jag

och dömde min efter hans. Jag skulle också längre fram få

tillräcklig anledning att fullkomligen lära känna denne man.

Den 22 Aug. aflade svenska generalerne och regements

cheferne deras besök hos general Igelström och de öfrige ryske
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generalerne samt bevistade högtidligheten af Te Deums af-

sjungande i det ryska lägret.

Jag kunde icke smickra mig med den förhoppning att

på den tiden ega baron Armfelts fullkomliga förtroende,

ehuru vi i bägge campagnerne, då vi voro åtskilde, under-

höllo en jämn brefväxling, utaf hvilken jag visade alla hans

bref för konungen till undgående af den misstanka, att jag,

i hvad som rörde hans afltairer och förbindelser, hade något

att för honom fördölja. I h^nne och tänkesätt sympathiserade

jag icke med baronen och kunde icke vänja mig hvafken

vid hans naturliga lättsinnighet eller vid de personer, hvar-

med han älskade att se sig omgifven, och hvilke alla, med

få undantag, hade en dålig reputation i det allmänna. Min

sträfhet i tal och skrift, min förbehållsamhet, den alfvarsam-

het, hvarmed jag behandlade alfvarsamma ärenden, och hvil-

ken syntes honom dels IcVjlig, dels som bevis af räddhåga,

kunde icke behaga honom. Dessutom var han en favorit

och ville vara det på ett uteslutande sätt. Jag har således

goda skäl att förmoda, det han under sjelfva freds-underhand-

lingarne gjorde mig otjenster hos konungen för att quäfva

början till en credit, som han ansåg menlig för sitt interresse,

då den icke var tillvägabragt genom hans egen inflytelse.

Baron Armfelt var af sin blessure, som förorsakat honom

mycken blodförlust, och i anseende till hvilken han bar ena

armen i band, särdeles försvagad, hvartill ännu kommo he-

moroidal krämpor. Vid ankomsten till Verele hade hans equi-

pager icke hunnit följa honom från Safvolax, hvarföre general

Igelström förärat honom ett fyrkantigt tält med glasfönster

och en deux battans dörr af träd, och för sängen en alcove,

hvars väf tak var lägre och plattare än den öfriga delen af

taket. Detta tält var upslaget på en höjd framför högra fly-

geln af lägret. Nära derinvid voro andre tält för baronens

domestiquer. En morgon, sedan det rägnat starkt föregående

natt, befalde konungen mig gå upp till baronen med ett

papper rörande underhandlingarne och begära hans yttrande

deröfver. På något afstånd från tältet såg jag betjeningen

löpa in och ur detsamma med stor brådska. Kommen när-
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niare, hörde jag baronen skrika och jämra sig. De tvänne

soldater, som stodo på post utanför dörren, sågo förfärade

ut. Jag frågade en förbispringande betjent om anledningen

till detta buller; han svarade, att baronen vore häftigt sjuk.

jag ville således icke gå in, förrän jag låtit tillkännagifva, att

jag var skickad från kongen. Jag hörde honom ropa: »Låt

honom komma in.» Vid mitt inträde i rummet fann jag ho-

nom sittande i sängen för att låta pådraga sig en torr, varm

skjorta. Den yttersta förtviflan och det svåraste lidande voro

målade i hans l:)lick. Jag frågade, huru det stod till; och

fick till svar: »Rägnet har i natt genomträngt det fördömda

»tältet och uppfylt min säng. När jag vaknade, låg jag

»simmande i vatten. Gud förbanne rägnet och den, som

»sJcickat det!» tillade han med uplyftad arm och knuten näfve.

Jag kunde icke utan rysning åhöra denne Ijlasphéme, lade

papperet på hans Ijord och gick tillbaka till konungen, åt

hvilken jag förtäljde hvad jag sett och hört. »Det är utan

»tvifvel», sade han, »hemoroidal plågor, hvaraf han lider, och

»när de ansätta en menniska, blifver hon nästan beröfvad

»sitt förstånd.» Detta var den lämpligaste ursägt för ett så

vettlöst yttrande.

Under vårt vistande vid Verele fick jag en gång ett bref

af min bror, hvaruti han berättade, att på en cour hos drott-

ningen man viskat om öpnade fredsunderhandlingar, men att

stats-secreteraren Schröderheim dervid omtalat för någon det

rykte, att konungen skulle hafva uptäckt ett förrädiskt sam-

manhang emellan mig och ryssarne, att han ämnat sluta mig

i jern och öfversända mig till Stockholm för att dömas, men
att, i anseende till påstående underhandlingar, han ville up-

skjuta verkställigheten af ett lieslut, som nu skulle göra för

mycket upseende, o. s. v. På det högsta upbragt öfver ett

så skändligt rykte och än mera deröfver, att det kunnat up-

repas af en stats-secreterare, gick jag in till konungen med

brefvet och beklagade mig med häftighet öfver Schröderheims

upförande. »Jag hade väl varit beredd derpå», sade jag, »att

»det nådiga förtroende konungen visat mig, då han kallat

»mig att ensam från dess cabinett vara honom följaktig i
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»kriget, skulle ådraga mig afund och förtal; men aldrig hade

»jag kunnat föreställa mig, att illviljan emot mig skulle ut-

»sträckas till den grad, hvaraf jag nu hade fått ett så .smär-

»tande vedermäle; det skulle icke förundra mig, om någon af

»konungens bittraste antagonister af hat till honom och hans

»trogne tjenare skulle uppspinna och utsprida ett sådant rykte,

»men att en af kongens stats-secreterare, som hade för sin

»monark en otvifvelaktig tillgifvenhet, skulle likasom sanction-

»nera det genom sitt uprepande deraf, det borde förvåna

»och indignera mig.» Kongen yttrade sitt missnöje öfver stats

secreterarens beteende, men tillade: »Schröderheim, malgré

»tout son esprit et ses talents, est cependant pour ce qui re-

»garde le commerage, comme une vieille femme, qui repéte

»ce qu'elle entende dire. Il a agi fort imprudemment, mais

»ce n 'est pas par mechanceté. Je ne manquerai pas de lui

»representer son tort.» ' Jag sade, att, sedan han genom sina

yttranden påbördat mig en infamie, kunde jag icke undgå att

ställa honom till ansvar derföre och sedan aldrig hafva något

umgänge med en person, som på sådant sätt förolämpat mig.

Konungen sökte att med den största foglighet stilla mitt

uprörda sinne. Jag vill i sammanhang härmed nämna de

vidare följderna af denna tilldragelse. Efter min återkomst

från Finland till Stockholm, der jag bodde i tredje våningen

af ett stenhus i Trångsund nära slottet, var jag en morgon

sysselsatt att kläda mig, då en betjent undei-rättade mig, att

stats-secreteraren Schröderheim var i salen och begärte att

få tala med mig. Blodet upsteg i mitt ansigte; jag sade, att

förmaket skulle för honom öpnas, och då jag der inträdde,

mötte han mig med en mine af den största förlägenhet och

sade, att han af konungen blifvit underrättad om anlednin-

gen till det missnöje, jag upfattat emot honom; att han vore

högeligen bekymrad öfver den lättsinnighet han haft, icke att

sätta tro till ett så orimligt rykte, ty en sådan beskyllning

' »Oaktadt alt sitt snille och sina talanger är dock Schröderheim med

afseende på skvaller som en gammal kärring, som uprepar alt hvad hon

hur sägas. Han har handlat mycket oklokt, men det är icke af elakhet.

Jag skall icke underlåta att göra honom föreställningar för hans fel.»
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förtjenade han icke, men att meddela åt andre, hvad han

derom hört berättas; att han vore kommen för att bedja om
tillgift för denna förseelse och för att utplåna de elaka in-

tryck den hos mig gjort m. m. Jag var ännu för mycket

ond för att kunna iakttaga alla de égards, som jag var skyl-

dig en man af hans rang, hans år och stora förtjenster. Jag

förebrår mig att både genom mina uttryck, min ton och mina

åtbörder hafva vid detta tillfälle särat honom. Hans gjorda

demarche hade likväl bort berättiga honom till mera efter-

gifvenhet å min sida, och hans obenägenhet emot mig skulle

naturligtvis ökas af mitt altför sträfva beteende emot honom.

Jag var säker derom, att mina ovänner både i Sverige

och Finland skulle med en illvillig upmärksamhet följa alla

mina steg och tyda dem till det värsta. Till undanrödjande

af anledningar för sådane tydningar, i synnerhet under på-

stående fredsunderhandlingar, föresatte jag mig att icke sätta

min fot i det ryska lägret eller att hafva något enskildt sam-

tal med någon ryss. Jag följde icke deras exempel, som från

högquarteret, nästan dagligen under hvarjehanda förevändnin-

gar besökte det främmande lägret, och kunde således icke

med skäl misstänkas att der söka bereda mig några enskilde

fördelar. Emedlertid tillföllo mig sådane oförmodadt. En mor-

gon efter ratificationernas utvexlande, då jag satt och skref

i mitt tält, hvilket var helt nära konungens, kom en rysk

officer ridande och steg af hästen vid min tältdörr samt in-

trädde i tältet. .Jag kände honom icke, men han sade sig

vara en öfverste eller öfverste-lieutenant, baron Stackelberg,

skickad af generalen baron Igelström med ett bref till mig.

Lyckligtvis var jag icke ensam, utan hade besök af någre per-

soner, som sprakade med hvarandra, under det jag skref. Jag

öpnade brefvet och fann det innehålla, att kejsarinnan, sär-

deles tillfreds med den möda jag haft ^"id fredens återstäl-

lande, ville utmärka sin tillfredsställelse genom ett särskildt

bevis af sitt välbehag, och hade således befalt general Igel-

ström att tillställa mig det hosgående med förklarande, att

Hennes Maj:t äfven framdeles ville, vid alla tillfällen, låta

mig röna sin höga välvilja, hvilket alt baron Igelström jämte
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försäkran om sin personliga aktning, nu meddelade mig o.

s. v. Under det jag läste l)refvet, stälde l)aron Stackelberg

på mitt skrifbord en liten påse af grönt sidentyg. Jag var

högligen förvånad öfver denna beskickning, men sade, att, in-

nan jag kunde svara derpå, måste jag inberätta derom till

min konung och inhemta dess vilja. Jag bad således ba-

ronen sitta och gick in till konungen med brefvet och på-

sen. Han läste brefvet och yttrade sig derefter: »Det är

»mycket artigt; jag var förut prevenerad derom; jag tillåter

»er att emottaga den ytterligare presenten, som visar, huru

»nöjd kejsarinnan är med freden, och jag gratulerar er rätt

»mycket.» Sedan tog han i påsen, vägande den med handen,

sägande: »Det är 500 ducater; jag känner det af vigten; jag

»hade hos mig en lika stor påse, då jag 1772 for ut för att

»börja revolutionen, men den blef mig så tung, att jag måste

»gifva den ifrån mig att bäras af en annan.» Jag gick till-

baka till mitt tält och sade åt Imronen, att Hans Maj:t tillåtit

mig att emottaga, hvad han medfört, och att, så snart min

nu uptagne tid ville tillåta det, skulle jag hafva äran besvara

generalens skrifvelse. Jag hade bort, och kongen ville äfven

att jag det skulle, personligen upvakta generalen; men jag an-

höll att undgå upfyllandet af denna skyldighet och inskränkte

mig att följande dagen skriftligen besvara hans bref, sedan

mitt svar blifvit lagdt under kongens ögon och erhållit dess

godkännande.

Imedlertid stod den gröna påsen på mitt skrifl)ord, utan

att det fallit mig in att räkna dess innehåll. För alla, som

kommo till mig och sågo den samt gjorde mig i anseende

till den någon fråga, sade jag, med förlitande till kongens

yttrande, att den innehöll 500 ducater. Men en dag frågade

mig exped. secret. Strandberg, som alla dagar åt middag hos

mig, om jag räknat dessa ducater. Jag svarade ney. Han

begärde då att få se den påsen, som jag bekommit den dag,

då ratificationerna utvexlades, och som skulle innehålla 1,000

ducater, hvilka jag icke heller räknat. Jag framtog den, och

Strandberg, som jämförde bägge påsarne till storlek och tyngd,

påstod, att de innehöllo lika mycket hvardera, hvilket jag
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bestridde, stödjande mig på konungens utsago. Han begärte

att få räkna ducaterne, hvilket jag biföll, och satte mig åter

vid skrifbordet. Sedan han för hvart hundrade aflagt en ducat

och fått fem sådane, var påsen blott half, och när han slutat

räknandet, befans att summan var 1,000 ducater. Jag gick

åter in till konungen och berättade denna uptäckt samt till-

gången dervid, föreställande mig, att det nu befundne öfver-

skottet, såsom gifvet utöfver hans samtycke, skulle väcka hans

misshag ; men han sade : »Det var jag som hade orätt, då jag

»nämde 500 ducater; det begärdes verkligen tillåtelse att få

»lämna er extra 1,000, och dertill har jag bifallit. Jag gra-

»tulerar er ännu en gång.» Det var förmodligen genom baron

Armfelt, som denna tillåtelse blifvit begärd och meddelad,

men derom hade baronen icke sagt mig ett ord.

Det var vid Verelä, som jag fick tillfälle att för konun-

gen uppenbara och erkänna de vrånga tänkesätt, som jag haft

emot hans person. En vacker höstmorgon, tidigt, medan den

ryska ratificationen inväntades, gick han, oklädd med utslaget

hår, ur sitt tält genom regimentsluckan ut på fältet framför

lägret. Jag följde honom. Samtalet föll på de svårigheter

han haft att bestrida och öfvervinna under de sista fyra åren.

Jag begagnade denna anledning till förklarande af min öfver-

tygelse, att den ståndaktighet, han ådagalagt under sina mot-

gångar, och genom hvilken han slutligen besegrat dem, icke

kunde undgå att högeligen förundra hans motståndare, hvilka

aldeles icke förmodat att hos honom finna denna egenskap;

att jag, som nu hade nåden att tala med honom, hade på

den tid, jag icke bedömde honom utan efter andras berättelser,

helt och hållet misskänt hans caractere och, förledd af hvad

jag hört sägas, gjort mig skyldig till orättvisa begrepp om
hans person. »Men hvad har man då sagt om mig?» frågade

han. — »Man har påstått, och jag har trott det, att Eders

»M:ts caractere vore svag, att Dess böjelse endast vore för

»nöjen och spektakel, att Dess smak för ett vekligt lefnads-

»sätt alltid skulle göra Eders M:t oskicklig för alla slags an-

Bsträngningar, hvilka fordrade kraft och mod ; och nu har likväl

»Eders M:t på det ovedersägligaste sätt motsagt dessa påståen-
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»den och öfvertygat sina ovänner om deras \-illfarelse. Denna

j^seger torde blifva af \dgtigare följder för lugnet af Eders

»M:ts regering än segrarne vid Fredricshamn och Svensk-

ssund. » — »Xå», sade han, »det skall fägna mig, om man be-

»hagar göra mig någon rättvisa.» Men icke inlät han sig i

några förfrågningar om mina förra förbindelser och om be-

skaffenheten eller graden af den brottslighet, för hvilken jag

anklagade mig sjelf. Jag hade emedlertid frälsat mitt sam-

vete genom ett öppet vidgående af mina ungdomsfel, och jag

kunde trösta mig med den öfvertygelse, att jag sökt godtgöra

dem derigenom, att nu ingen tanke fans i min själ, som

var stridande emot mina undersåtliga och medborgerliga pligter.

Jag tillstår likväl, att lika litet som jag varit nöjd med

krigets utbrott, med de medel, som valdes till dess beredande,

och med de pretentioner, som konungen gjorde i sitt manifest,

dateradt Helsingforss, och hvilka i Sverige, likasom i hela

Europa, ansågos som öfverspända och verkligen voro det, lika

litet kunde jag gilla den ifver, hvarmed konungen vid denna

tidepunkt sökte freden, och af hvilken ifver ryska cabinettet

med mycken skicklighet begagnade sig för att få fredsvil-

koren efter sin önskan, utan den ringaste uppoffring å sin

sida. Jag såg med förtr3i:else, att genom finska krigs-com-

missariatets misshushållning penningemedlen till utförande

af ännu en campagne, hvilken sannolikt kunnat blifva mera

afgörande till Sveriges förmån, kongen väl var försatt i nöd-

vändighet att sluta fred, men jag hade önskat, att han mindre

låtit framskina sin iimerhga längtan efter den. Englands och

Preusens oredliga upförande emot honom verkade också på

hans fredslystnad, och det, som i hufvudsaklig mån bidrog

till dess väckande, var den i Frankriket utbrutne revolution,

som han föresåg skulle åstadkomma stora skakningar i Europa,

om dess förderfliga inflytande ej kunde i tid förekommas, hvar-

tjll åter fordrades vänskapens och förtroendets återställande

emellan alla de krigande magterna, pä det de, för ett gemensamt

ändamål, måtte kunna verka med förenade och gemensamma

krafter. Ibland motiverne till den upkomne starke fredsbö-

jelsen hos konungen kan det icke förtigas, att en stor ledsnad
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vid krigets mödor och besvärligheter äfven bör räknas. De
svåra bek3-mmer han haft under de sista tre åren hade ut-

tröttat hans tålamod och gifvit honom osmak för krigets om-

växlande skiften. Jag sade honom en dag efter fredens un-

dertecknande: »Nu har Eders Maj:t genom omständigheternas

»tvång och kanske i strid ined sin naturliga benägenhet blif-

»vit en militairisk konung; deraf följer, att Eders Maj.t lärer

»komma i nödvändighet att hädanefter, mera än förr, syssel-

»sätta sig med sin armées krigsöfningar för att i den under-

»hålla den anda, som nu blifnt väckt, och som är i öfrigt

»sä enlig med nationens lynne.» Häruppå svarade han leende:

»Nej, jag tackar er, min Patron! Jag har fått nog af krigs-

»buller, verkligen eller diktadt, och är fullkomligen mätt derpå.

»Jag vill nu hvila mig. Kanske att jag någon gång låter ett

»par divisioner canonslupar rj^ka in i IMälaren för att excer-

»cera nära Drottningholm.' Yoilå tout.» — »Men», invände jag,

»om Eders Maj:t icke finner det öfverensstämmande med sitt

»nöje att hålla arméen i jämn öfning och att vaka öfver dess

»beständige brukbarhet, blifver dock detta ett oundvikligt be-

»hof i hänseende till Eders M:ts son och efterträdare, för sä-

»kerheten af hvars regering det tillhör Eders Maj:t som kong

»och som far att vaka.» — »Äh!» svarade han, »det tillhör

»hvar och en att arbeta för sig, min son har så stora ögon

»i hufvudet som jag. När han blir kung, får han följa sitt

»förstånd och sin böjelse. Tror ni att Carl den XI:te mycket

»tänkte på sin son, då han samlade penningar i sin skatt

-

»kammare? A, nej, han tänkte blott på att bli rik.» Jag

var ingalunda nöjd med dessa yttranden, men- tillräknade dem
mera ett glädligt lynne för ögonblicket än en fattad f(3resats.

Ett drag af konungens likgiltighet för smädelser bör jag

icke underlåta att anföra. Vid 1789 års riksdag hade en

riksdagsman af preste-ståndet, vid namn Kjerrulf, yttrat sig

förgripligt om konungen och blifvit derföre utvoterad ur sitt

stånd. Jag tror, att det sedan var till följe af ett domstolens

utslag, som han miste kappan och blef landsförvisad. Han
begaf sig till Danmark, der han blef med välvilja emottagen.

Der utgaf han rörande 1789 års riksdag en skrift, hvaruti
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konungens politiska förhållande var maladt med de svartaste

färger; till den var fogadt ett bihang, som under rubri(|ue

af Octavii caractere, angrep på det skändligaste sätt konun-

gens moralité och jiersonlighet. Denna skrift fick konungen

sig tillsänd 1790 efter bataillen vid Svensksund, medan han

ännu var på Amphion. En afton, då jag var inne hos honom,

tog han denna brochure på sitt bord och frågade, om jag

kände den. På mitt nekande steg han upp och stälde sig

bredvid mig med brochuren i hand och sade: »Här skall ni

»fä se mitt portrait, sådant som det är ritadt af presten Kier-

»rulf», hvarefter han, ifrån början till slut, med hög röst sjelf

upläste detta pasquill, utan att jag kunde märka någon förän-

dring i hans physionomie vid läsningen af de anstötligaste

ställen och de ilskefullaste tillmålen. Han sade endast några

gånger: »Är det icke likt och sant? Ar jag icke väl känd

»och bedömd af den skribenten?» Efter slutad läsning, läm-

nade han mig brochuren och talade om andra ämnen.

Men om kongen var stålsatt emot smädelsen, var han så

m,vcket mera kiinslig för berömmet. Efter segern vid Svensk-

sund fick han, ibland eu stor mängd lyckönsknings bref, ett

från kronprinsens informator, cantzli rådet v. Rosenstein. Detta

behagade honom obeskrifligen. En dag upläste han det för

mig, under det han gick fram och tillbaka på golfvet med

brefvet i handen, och då han kom till det ställe deruti, der

Rosenstein yttrade sig ungefärligen sålunda: »Det skulle väl

»vara utan ändamål att föreställa Eders ]\I:t nödvändigheten

»att icke blottställa sin person och med detsamma rikets väl,

»för vådan af fiendtliga kulor, ty såsom sina store företrädare

»Gustaf Adolph, Carl den X och Carl den XII:te känner Eders

»M:t sig både böjd och förbunden att främst trotsa krigets

»faror och med efterdömet af sitt eget mannamod elda sina

»krigares» blef han så rörd, att ögonen fuktades, och rösten,

så till sägande, tjocknade i halsen, hvarvid han yttrade sig

med den största tillfredsställelse: »Nu synes det att guhhen,

(så kallade han Rosenstein i familiert taD varit nöjd.» Jag

visste dock, hvad som var kongen obekant, att Rosensteins-

Ehrenströms Anteckningar, J,2i
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tillgifvenhet för konungens person var mycket tvetydig, hvilket

han sedermera tillräckligen ådagalade.

De öpnade fredsunderhandlingarne voro mycket obehaglige

för ett visst parti i Ryssland och i synnerhet för prinsen af

Nassau, som icke kunde fördraga skymfen af sitt nederlag,

utan ville med öfverlefvorna af sin flotta hämnas den på

ett Ij^sande sätt, hvartill han i Fredricshamn och Wiborg

gjorde de ifrigaste anstalter. Han var också därtill pbehin-

drad, så vida kejsarinnan bedref underhandlingarne med den

största hemlighet och fördolde dem för alla sina befälhafvare

till lands och sjös i kriget emot Sverige, med undantag af

baron Igelström. De hade således fria händer att fortsätta

sina rustningar och krigsoperationer. Samma dag freden un-

dertecknades, fick konungen underrättelse, att ryska örlogs

flottan ämnade företaga något emot finska kusterne, hvarföre

jag fick befallning att uppsätta följande bref, som, under-

tecknadt af baron Armfelt, afsändes till general Igelström

:

))0n vient d'apprendre dans le moment que Tamiral Kruse

»est sorti avec une escadre pour une operation particuliére

»sur nos cötes, et comme 1'escadre de S. M:té Timpératricej

»stationnée å Reval, pourroit bien sortir dans le méme dessein,

»et les escadres du Roi, tant de la grande que de la petite

»flotte, ont deja eu ordre de faire cesser toutes hostilités, je

»m'empresse de faire savoir ä V. Exc. cet incident, afin qu'Elle

»puisse étre a méme de prendre quelque arrangement, par

»lequel on pourroit prevenir, s'il en est tems encore, des opé-

»rätions hostiles, si contraires ä Touvrage salutaire, que nous

»venons de consommer aujourd'hui. Je prends la liberté de

»proposer å V. Exc. sil n'étoit pas convenable qu'Elle envoyåt

»des notices de la signature de la paix ä lamiral Tschitscha-

»goff, ainsi qu'å lamiral Kruse, qpi pourroient leur étre por-

»tées par deux officiers russes, dont Tun auroit la liberté de

»passer å Reval par Sveaborg, et Tautre pourroit aller å Hangö,

»afin de parvenir dautant plus vite ä leur destination. II

»n'est pas ä supposer qu'on veuille persister å continuer les

»calamités de la guerre, dans un moment, oii nous sommes
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»assez heureux pour avoir pu les changer en une paix stable

^»et solide.»
^

Två dagar efter fredens undertecknande eller d. IG Aug.

for konungen från Verele till Svensksund för att taga afsked

af den flotta han commenderat. Den 17 på e. m. samlades

alla officerare, så af sjö- som landtstaten, på Amphion, då

konp-en i ett vackert tal förklarade dem sitt välbehag öfver

deras tappre upförande under campagnen. Befälet öfver flottan

öfverlemnades åt öfverste Frese, och då kongen for ifrån sin

jacht, roddes hans slup af 9 officerare, som alla voro Svärds-

ordens riddare. Vid styret suto hans bägge flaggcapitainer,

öfverstarne de Frese och Cronstedt; vid flaggan stod öfverste

Ankarheim. Vid ankomsten till Kymenegård emottogs Hans

M:t på bryggan af commenderande generalen grefve Meyer-

feldt med dervarande arméens officerare. Då han återkom

till Verele, var han utmärkt nöjd med det sätt, hvarpå han

under denna lärd blifvit af flottan och arméen emottagen.

Hans ställning var nu mycket olika den, som han i ett af

de tryckta brefven till baron Armfelt, från Lovisa den 29

Sept. 1789, betecknade, då han underskref det sålunda: »Gu-

»stave, Roi, car ä cette heure lannée passée a Carlstad je

»ne croyois pas létre quinze jours.» * Nu var han konung i

' »Man har just nu fått veta, att amiral Kruse afgått med en eskader

i och fur en särskild expedition mot våra kuster, och som H. M. kejsarin-

nans vid Eeval stationerade eskader möjligen kunde afgå i samma syfte,

och konungens eskadrar, såväl den stoi'a flottans som den lillas, redan er-

hållit befallning att inställa alla fiendtligheter, skyndar jag att underrätta

E. Ex. om denna händelse, på det ni må kunna vidtaga någon åtgärd, hvar-

igenom man, om det ännu är tid, kan förekomma fiendtliga operationer,

så stridande mot det helsosamma verk, vi i dag hafva fullbordat. Jag

^ager mig friheten hemställa till E. Ex. om det icke vore lämpligt, att ni

sände underrättelse om fredens undertecknande till amiral Tchitschagow

liksom till amiral Kruse; den kunde bringas dem genom två ryska office-

rare, af hvilka den ene skulle få tillåtelse att resa till Reval genom Svea-

borg, den andre kunde begifva sig till Hangö, på det att de så mycket

hastigare må hinna fram till sin bestämmelseort. Det är icke antagligt, att

man vill framhärda i fortsättandet af krigets olyckor i ett ögonblick, då vi

varit nog lyckliga att hafva kunnat förbyta dem i fast och säker fred.»

" "Gustaf, konung, ty denna timme föregående år i Karlstad trodde

jag ej, att jag skulle vara det 14 dagar.»
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ordets fulla bemärkelse och derjiimte en öfver yttre och inre

fiender segrande konung, men också, genom sitt intagande

sätt att vara, en älskansvärd menniska, och hvars hjerta var

tillslutet för känslor af hat och hämd.

Den 23 Aug. sent om aftonen afreste konungen från

Verele öfver Tafvastehus till Åbo för att begifva sig till Sverige.

Jag erhöll hans tillåtelse att taga vägen öfver Helsingforss för

att besöka min på Sveaborg boende far. Öfverste kammarjun-

karen grefve ^Nlåns Stenbock åkte med mig i cantzli-vagnen.

Kriget var nu slutadt. Kanske hade det varit lyckligast

för konungen sjelf och för riket, om det aldrig hade blifvit

börjadt. Dess ostensibla ändamål blef ej uppfyldt; Ottomaniska

Porten blef lämnad åt sitt öde, och Sveriges gränser emot

Ryssland förblefvo oförändrade. Örlogs-flottan var till stor

del förstörd; afgången på folk hade varit betydlig, och riket

var belastadt med en ofanthg skuld. Den ende vmst af kri-

get var återupprättandet af Sveriges krigsära, som efter Carl

den XII:tes död var så fläckad, att den kunde anses nästan

som förspild. Under de begge sista campagnerna hade svenska

troupperne till lands och sjös slagits med mannamod och

tapperhet samt äfven med framgång allestädes, der konungen

sjelf förde befälet. Svenska vapnen, i förra tider fruktade, i

de senare föraktade, hade nu å nyo gjort sig kände på ett

fördelaktigt sätt. Man tviflade icke mera derom, att nationens

urgamla tapperhet bil:)ehållit sig. Den inre tveclrägten syntes

dämpad, sedan folkets stora pluralité med kärlek, tillgifven-

het, förtroende och beundran samlat sig omkring sin konung.

Men att konungen sjelf icke var nöjd med detta krig, som

han alltid tillskref general Tolls råd, det bevisas, utom af

hans redan anförde yttrande till landshöfding Håkansson, äf-

ven af hans förtroliga utgjutelse i ett bref till baron Armfelt,

dat. Kymenegård den 19 Aug. 1789, deruti han, i anledning

deraf att den kongl. regeringen beordrat denne general att

begifva sig till Carlscrona, sålunda yttrade sig: »Je suis sur-

)>tout content que vous avez prescrit des bornes ä cet homme.

»Qu'il reste å Carlscrona, pourvu qu a Stockholm et ä ma

»cour on Toubli! Helas! Cj[ue ne puis-je aussi aisement lou-



KONUNGENS FORTFARANDE OVILJA MOT TOLL 331

»Vilier! mais pour le malheure de ma vie, cela ne sera pas

»possible. Cest ses conseils fiinestes, qui m'oiit fait perdre le

»repos de ma vie; c'est lui qui me sediiisit ä assembler les

»etats de 178G, uniqiie cause du renversement de la constitu-

»tion, des troubles intérieurs de la cour, de la guerre et de

»la destruction de la société. la plus agréable, dans laquelle

j)je vivois heureux, et que je ne retrouverai plus.»
^

Sedan jag tillbringat ett dygn i Helsingforss och på Svea-

borg hos min far, fortsatte jag resan postvägen till Stockholm

med min följeslagare, men vi blefvo länge uppehållne på Ekerö

af motvind, så att vi icke framkommo så tidigt, att jag kunde

bevista det högtidliga Te Deum, som afsjöngs i Storkyrkan

för fredens återställande. Berättelserne om de glädje-bety-

gelser, hvarmed konungen emottogs i hufvudstaden och hvar-

med hans ditkomst firades öfver hela riket; om hans besök

på Stockholms rådhus och förklarandet af hans tacksamhet

emot denna stads l^orgerskap, som underkastat sig vakthåll-

ningen i staden under kriget; om hans beslut att föreviga

minnet af denna tacksamhet genom upresandet af en obelis-

que; om borgerskapets Ijifallna anhållan att få upresa hans

ärestod på samma strand, hvarifrån han gick att möta rikets

fiender; om hans på Adolph Fredrics torg verkstälda mönstring

af borgerskapets troupper till häst och fot; om den segrande

skärgårdsflottans intågande under konungens eget anförande i

Stockholms hamn m. m., alla dessa berättelser tillhöra histo-

rien, och ligga förvarade i den tidens allmänna skrifter.

Förnämsta upmärksamheten var nu fästad vid det slutliga

öde, som skulle drabba de på Fredricshof fångne finska chefer

och officerare, hvilka afTärdat adressen till kejsarinnan och

tillvägabragt det så kallade Anjala-förbundet. Deras döds-

' «Jag är i synnerhet nöjd med, att ni satt skrankor fur denna män-

niska. Må han stanna i Karlskrona, blott man glömmer honom i Stock-

holm och vid mitt hof ! Ack hvartor kan jag icke lika lätt glömma honom!

Men till mitt lifs olycka blir det icke möjligt. Det är hans förderfliga råd,

som kommit mig att furlora mitt lifs lugn. Det är han, som narrade mig

att sammankalla 178<3 års riksdag, den enda orsaken till författningens om-

störtning, till ledsamheterna inom hofvet, till kriget och till förstörandet af det

angenämaste umgänge, hvari jag lefde lycklig och som jag ej mer skall återfå.»
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dom var af domstolen fäld och på konungens befallning af-

kunnad; men tänkesätten voro delade om verkställigheten.

Den lägre allmänheten väntade med otålighet på det blodiga

skådespelet af aflinggne hufvuden och ropade död och för-

görelse öfver personer, som den betraktade såsom förrädare

emot konungen och riket. Oppositionen påstod, att blods-

domen icke kunde fullbordas utan den högsta grad af orätt-

visa och tyranni. De opartiske sågo i regeringsformens och

krigs-artiklarnes strid med hvarandra en ursägt för de l)rotts-

lige och hoppades, att den skulle gälla till deras benådande.

Konungens A-änner, hvilka kände hans naturliga mildhet å

ena sidan, men fruktade å den andra iugifvelserne af det emot

adeln upretade partiet, till hvilket konungen för att rädda

sig sjelf, sin thron och Sverige nödgats taga sin tillflygt un-

der de sista brytningarne, önskade innerligen, att han vid

detta tillfälle skulle mera lyssna till rösten från sitt hjerta,

än till partiets fordringar. Leopold, som hörde dessa önsk-

ningar och delade dem, hade mod att öppet uttrycka dem i

det namnkunniga skaldebref till kongen, som han tillsände

honom straxt efter hans ankomst från kriget, och hvaruti han

vågade sålunda tilltala honom:

Men dä Du folkens vördnad har,

Då ryktet öfver jorden far,

Att dina dygders tal berömma,

Skall det den mildhet nödgas glömma,

Som deribland den första var?

Och skall ditt folk, i glädjens dar.

En hemlig tår i ögat gömma?

O konung! satt att Svitiod dömma,

För oss ditt fovdna hjerta haf!

Nej, Du ej vill, att segerns glaf

Hvad kriget skonat genombårar

;

Och att den palm. Dig friden gaf.

Förmörkas genom blod och tårar

!

Du vill ej, världens kärlek värd,

Förnya hennes bUfvans tider;

Ej. att det sken, som bilan sprider,

Fördunklar glansen af ditt svärd

!
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Göm i en evig natts förakt

En tidens blygd, en statens gåta,

Och njut af Cesars vundna makt

Dess högsta vätt — den att förlåta

!

Hör de bestörta slägters röst,

Som på din fordna mildhet kalla;

Gif dessa barn och makar tröst,

Hvars tårar på din spira falla.

Hör skaldens, mensklighetens bön!

•Och om det var ett trohets rön

Att för Din rätt. Din ära strida,

Så skänk, att dygdens täflan sprida,

Förförda bröders nåd till lön

At dem, som stupat vid din sida!

Ja, konung ! hämdens fackla släck,

Den skrämda sångmön återväck

Ur dessa farors dröm — med minder

Du vill att hon din lager binder

Med händer dan-ande af skräck

Och dödens färg på sina kinder!

Din ungdoms första ärestod >.

konung ! hedi-ar än ditt mod

:

Förlåtelsen din spira stödde

;

Du makt och kärlek lika fick.

Och skaldmön i den säng, hon födde.

Ej studsade med häpen blick

Tid syn af hufvuden som blödde! —
Är Gustaf mindre nu än då?

Gifs nu ett mål dit han ej hinner?

Ett lof, som han ej rättvist vinner?

Skall han sin egen höjd ej nå?

Och då han, rike ifrån rike,

Förgäfves söker mer en like,

Skall han med rätta förebrås

Att, stor af segrar, stor af lagar,

1 äran af sin mognads dagar,

Utaf sin ungdom öfvergås?

Prins, vid den trohet vi dig svurit,

Hör, hör dess röst, och tro den sann

;

Ännu man inhemskt blod ej fann

Stänkt på de lagrar, som Du skurit;

Ännu ditt bjerta välja kan

Att hälsas för den största Man,

Som Gustaf Adolfs krona burit!
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Dessa sanningar, uttryckte i sköna verser, hedra lika

mycket den skald, hvilken vågade frambära dem, som den

konung, till hvilken de voro stälde. Men, såsom författaren

sjelf anmärker i en note till detta skaldestycke: »Ingen prins,

»utom Augustas, har 'med en så utvidgad makt som Gustaf

»III, förenat en mera liflig aktning, ett mera varaktigt beskydd

»för all storhet af tanke och känsla. Intet uttryck syntes

»honom förmätet, när det bar stämpeln deraf, och dristigheten,

»långt ifrån att förtörna, smickrade honom. Han såg deri

»en förutsättning af sitt augustiska ädelmod; han visste, att

»det är blott till en stor man, som detta språk kan vågas.

»Ehuru dristig tonen af detta poem således må finnas, var

»den likväl i grunden intet annat än ett svagt bemödande

»till likstämmighet med denna sublima cesariska själen, för

»hvilken alt kröp, som ej var ädelt, alt syntes kraftlöst, som
»ej var hjeltespråk, och till hvars högsinnighet sången måste

»uplyfta sig eller afstå från hoppet att röra henne.» Det

sades väl, att konungen i början visat något missnöje öfver

denna vågsamhet, och yttrat sig, sedan han läst poemet : »De

quoi se mele-t-il?» \ emedan han ansåg frågan om de fångne

officerarnes bestraffande såsom rent politisk och således lig-

gande utom skaldens område; men om också första intrycket

af poemet icke varit gynsamt för skalden, verkade det dock

icke till minskning af konungens ynnest för honom. Leopold

har sjelf berättat mig följande anecdote. Sedan kongen för

cantzli rådet v. Rosenstein förklarat sin förundran deröfver

att icke, efter sin återkomst från Finland, ännu hafva fått se

Leopold, for denne en afton kl. 6 ut till gamla Haga, der

konungen då vistades. Vid ankomsten dit var konungens

vagn förespänd, emedan han lofvat soupera hos hertiginnan,

och han skulle just sätta sig i den, men i det stället började

han ett samtal med Leopold om hans poem, hvilket räckte

till kl. efter 9, då han åter lät hästarne frånspännas och be-

falde anrättning af en liten souper hos sig, vid hvilken han

placerade Leopold vid Ijordet, och gick sjelf omkring detsamma.

' »Hvarför blandar han sig deri?»
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Under detta samtal hade han bemödat sig att bevisa, att det

beslut, han skulle fatta rörande de fångne officerarne, inga-

lunda vore motiveradt af någon hämdelystnad ; att denna kcänsla

vore främmande för hans själ; att han under sin regering

trodde sig hafva ådagalagt, att han älskade häldre benåda än

strafia; att han i denna sak icke rådfrågade sin böjelse, utan

sina pligter som regent; att regenter ofta voro försatte i den

hårda nödvändighet att nödgas quäfva sina känslor; att ett

exempel måste statueras för att vidmakthålla krigsdisciplinen,

och hindra upprepandet af sådane utbrott som det vid Anjala

1788; att fullkomlig strafflöshet i detta hänseende skulle föda

ett begrepp om svaghet hos honom, hvilket åter skulle alstra

förakt för hans person; att Europa och i synnerhet Sverige

hade ögonen lastade på honom för att se, om han vågade

låta lagens näpst drabba officerare, hvilka under flygande fa-

nor, på egen hand, öpnat underhandlingar med fiendeii; att

svenska folket, som genom finska armée-befälets uppförande

ansåg sig förrädt, fordrade dess bestraffning, o. s. v. Leo-

pold uprepade häremot de tankar och grundsatser, hvilka han

uttryckt i sitt poeme, men de vederlades af konungen, likväl

utan hetta, och poeten återvände till staden efter detta långa

samtal, osäker, om bilan skulle träffa alla de fångne office-

rarne, eller blott någre af dem, eller ingen. Han var, med
den kännedom han hade af konungens caractere, mast böjd

att tro det sista, men rycktes utur denna ovisshet genom

catastrophen d. 8 September, då öfverste Hästeskos hufvud

verkligen föll för bödelsyxan på Ladugårdslands-torget. Föl-

jande morgon d. 9 upvaktade han på slottet i Stockholm

konungen, som vid hans inträde i rummet kom honom till

möte med den fråga: »God morgon! huru har min Patron

»sofvit i natt?» Leopold svarade med en betydelsefull mine:

»Jag har sofvit rätt väl, men huru har Eders M:t sofvit sjelf?»

»— Ah!» sade konungen, »jag förstår er; ni syftar på händel-

»sen i går ; den har icke stört mitt lugn, ty jag har trott mig

»blott uppfylla en mig åliggande, visserligen påkostande, men
»oundviklig pligt. Jag har underskrifvit dödsdomen med det

»medvetande, att jag icke var ledd af någon hämdkänsla. En
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"»annan jyerson hade kanske med mera skäl förtjent ett lika

»öde, men jag tillbakahölls från dess ]>estämmande af fruktan,

>>att min personliga ovilja emot honom skulle fa inflytande

3)på mitt beslut, och att jag icke skulle kunna vara så kall

»och impassible som lagen.» Leopold och jag hafva seder-

mera flera gånger samtalat öfver detta yttrande, utan att vi

kunnat utfinna, hvem som härmed menades. Våra gissningar

hafva sväfvat emellen öfverstarne, baron Hastfehr och INIont-

gomery.

Då jag den 8 september tidigt pä morgonen blef under-

rättad, att anstalter till en execution gjordes på Ladugårdslands-

torget, öfvergick mig en r3'sning och jag ditsände min be-

tjänt för att se och berätta mig, hvad der skulle sig tilldraga.

Han återkom ett par timmar derefter och förtäljde om det

blodiga förloppet samt om pöbelns högt yttrade förtrytelse

deröfver, att blott ett hufvud fallit. Jag förfärades öfver denna

utgång, på hvilken jag icke var beredd, ty jag trodde fullt

och fast, att alla de fångne officerare skulle undgå dödsstraff.

Jag kände personligen öfverste Hästesko och sörjde öfver

hans öde. Jag fruktade för den bitterhet, som af denna exe-

cution skulle upväckas emot konungen i oppositionspartiet.

Det är väl sannt, att Hästesko inför lagen var mera brottslig

än de andre cheferne, ty ransakningen ådagalägger, att han i

sitt tält sammankallat underofFicerarne vid sitt regimente och,

såsom det uttryckes, tummat med dem, att de skulle göra

gemensam sak med sine officerare, hvilket var att ägga till

myteri; icke vid något annat än hans regimente hade ett så

scandaleust upträde ägt rum som sergeanten Segerstorms, då

han uppenbarligen manat soldaterne till affall och öfverfallit

dem med skällsord, när de icke velat foga sig efter hans

vilja, utan förklarat sig vilja följa konungen. En annan om-

ständighet förvärrade Hästeskos sak. Kammarjunkaren Otto

Möllersvärd, en ung man af heder och sanningskänsla, berät-

tade mig, att han sjelf, stående på något afståud, sett, huru

vid ett tillfälle, då kongen varit i generalen baron Carl Arm-

felts tält, der de finska cheferna voro samlade och gjorde

föreställningar emot kriget, Hästesko fördristat sig att fatta
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kongen i armen och hålla honom tilbaka, då han, Ijefarande

att de skulle förgå sig och åsidosätta den vördnad de voro

skyldige sin öfverhet, ville gå nt nr tältet. Men oagtadt alt

detta hade det dock varit önskligt, om Hästeskos blod blif-

vit sparadt, och om kongen i anseende till honom mera följt

sitt ädla hjertas ingifvelse än andras råd. Il)land desse råd-

gifvare räknade allmänheten, jag vet ej om med grundad an-

ledning, Inskopen i Wexiö, Wallcjuist, som på den tiden ägde

konungens förtroende. För min del förblef jag länge bedröf-

vad öfver den blodiga executiönen.

General baron Klingsporrs bror, öfverstelieutenanten Ija-

ron Otto Klingsporr, h^ilken ansågs att genom falska fram-

ställningar hafva förledt den gamle, aktningsvärde och kon-

gen uprigtigt tillgifne generalen, baron Carl Armfelt till det

oförsigtiga steg han l)egick, frälsades sålunda, att han i sitt

fängelse på Frcdricshof stälde sig efter erhållen dödsdom så-

som rubbad till förståndet, hvarföre han blef flyttad till Dan-

viken, der han likväl ägde frihet att göra Ijesök i nära der-

intill boende familler. Omsider utspriddes det, att han dränkt

sig i ett vak på isen, hvilket skulle deraf bestyrkas, att hans

hatt blef funnen invid vaket, men då var han redan förhjelpt

på flygten, och han upstod någon tid derefter först i Ham-
burg, hvarifrån han begaf sig till Holstcin, till den lilla sta-

den Itzehoe, der han lärer hafva gift sig och slutat sina da-

gar. Generalen baron Armfelt skickades till ]\Ialmö, der han

dog; öfversten baron Hastfehr i landsflygt; öfverste Montgo-

mery och öfv. lieutn. grefve Wilhelm Le3'onstedt till ön S:t

Barthelemy, hvarifrån den förre återkom, men den senare der

afled. Öfversten baron Otter försändes till sin famille ; öfv.

lieutn. af Enehjelm och majoren baron v. Kothen, den förre

till Warbergs, den senare till Landscrona fästning, hvarifrån

de bägge sedermera l)lefvo befriade.



Sjette Kapitlet.

Enskilda och offentliga förhållanden under närmaste tiden efter

fredsslutet. — Förf. följer konungen till Aachen. — Riksdagen i Gefle.

— Gustaf IILs mord.

Min .Ställning hos konungen under 1789 och 1790 års

campagner och i synnerhet de l)et\xlhga penningefördelar, hvaraf

jag kommit i åtnjutande vid fredens afslutande kunde icke

undgå att väcka afund hos mine förmän och kamrater i pre-

sidentscontoiret. Den framskymtade ofta på ett för mig syn-

bart sätt under de kalla höflighetsbetygelser mig visades och

blef ej dämpad hvarken af mitt sorgfälliga tillbakadragande

från alla tilltallen att framtränga till kongen, sedan min tjenste-

befattning icke mera kallade mig till honom, eller af mitt

bemödande att på arbetsrummet l^elasta mig med mera ar-

bete än de öfrige. Denna belägenhet var för mig särdeles

obehaglig och verkade på mitt humeur, hvarföre ock jag undan-

drog mig alla sällskaper och delade min tid emellan min

kammare och embetsrummet. Jag sysselsatte mig denna tid

hemma med iordningställandet af protocoUerne rörande freds-

verket och skickade concepterne till konungen att granskas

innan de renskrefvos. Jag fick dem tillbaka med följande

bref. »Je suis content du protocole et vous pouvez le mettre

»au net, mais je souhaite pour Tinstruction historique que

»vous fassiez sur une feuille, qui precéde ou qui suit, la des-

»cription des lieux disposés i^our les conferences, les details

»de la premiére entrevue et un protocole sur Téchange des

»ratifications. Alors tout sera complet et instructif pour la

»posterité. Drottningholm ce 10 octobre 1790.

Gustave.»
^

' »Jag är nöjd med protokollet, och ni kan skrifva rent det, men jag

unskar att ni till nytta for historien på ett blad, som går före eller följer

efter, beskrifver de tör konferenserna anordnade platserna, och hvad som
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Denna befallning åtlyddes genast.

Sedan jag förväxlat mina ducater och afl^etalat nägra

smärre skulder samt understödt min äldre syster, som för-

lorat sin man vid Svensksund 1789, och som med tvänne

små barn Ijefann sig i torftiga omständigheter, ville jag lägga

det öfriga i inköp af en jordtorfva, som kunde i fall af behof

lämna mig en tillflygtsort. Jag l)esåg i detta afseende flere

smärre egendomar nära Stockholm, som utbjödos till försälj-

ning, men hvaraf ingen rätt anstod mig. Omsider fick jag

förslag på Djurönäs, som dess ägare, en lieutenant Adlerberg,

morbror till min svägerska, befann sig i nödvändighet att

sälja. Den låg i Stockholms skärgård, i "Wermdö socken,

2 mil från Sandhamn och 4 mil frän Stockholm och från

Dalarö, bestod af tvänne frälsehemman, hvars ägare hade jus

patronus till den å egendomen befindtliga Djurö capellkyrka.

Beskrifningen på denna lägenhet behagade mig, och jag an-

modade min äldre bror, som då hade mera ledighet än jag,

att fara ut med ägaren för att l^ese den samt lämnade ho-

nom tillika fullmagt att afsluta köp, i fall han så ville, hvar-

vid det var ett vilkor, att säljaren, om hvars caractere jag

hade fått ett slätt l:)egrepp, skulle afflytta samma höst. Min

bror afslöt köpet, i sitt och mitt namn, hvilket sedan föran-

ledde flere ledsamheter oss emellan, men äfven på samma

gång ett annat köp, i sitt eget namn, af Wreta, en liten gård

vid fästningen Fredricsl)org i granskapet af hans svärfaders

egendomar, till hvilken handel han nyttjade mina om liand

hafvande penningar. Han utflyttade genast sitt hushåll till

detta ställe, som hade en vacker och bequäm åbyggnad, och

ett par veckor derefter fick jag permission af min chef att

fara dit för att äfven derifrån för första gången fara till Djurö.

Vid min ankomst dit 1)lef jag intagen af den utmärkt vackra

belägenheten, som i alla hänseenden upfylde mina önsknin-

gar med undantag af ål^yggnaden, som var gammal, liten.

tilldrog sig vid den första konferensen, samt att ni uppsätter ett protokoll

öfver utbytandet af ratifikationerna. Då skall det blifva fullständigt och

lärorikt lör efterverlden. Drottningholm den 16 oktober 1790.

Gustaf.

»
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illa stäld och illa underhållen. Som jag hvarken i anseende

till min tjenst kunde eller förstod att sköta denna jord, ut-

arrenderade jag den till en på stället varande bonde, och för-

behöll mig allenast n\'ttjandet af boningshuset, trädgården

och gårdstomten, hvilken ensam var en ansenlig park, beväxt

med alla slags löfträd. Jag förestälde mig, huru angenämt

det skulle blifva att en gång få bosätta mig i denna eremi-

tage, som formerades af en stor kringfluten ö, der inga rå-

tvister med grannar kunde upstå. Jag lyckades, icke utan

svårighet, att vid köpebrefvets utfärdande, få det stäldt \A

mitt eget namn och afstod gärna alla de anspråk, jag kunde

äga på Wreta.

Ehuru icke mera än 28 år gammal, ansåg jag dock re-

dan ett oberoende vistande på Djurö såsom vida öfverträf-

ande alla de fördelar, jag kunde vinna på tjenstebanan, och

hvilka icke mera frestade min ärelystnad. Det nådiga för-

troende konungen visat mig, all den tillfredsställelse jag haft

under och genom ett närmare tillträde till hans person,

den sanna tillgifvenhet jag hade för honom, min beundran

för hans stora egenskaper voro dock ej mägtige att ur mitt

minne utplåna det djupa intrycket af den orättvisa, han

emot mig begått genom den offentliga förebråelsen rörande

resan från Kymenegård till Lovisa, hvilken han ville skulle

anses som följden af en panisk fruktan. Jag tyckte med skäl

att jag icke förtjenade att blifva ett offer för konungens miss-

nöje öfver grefve Meyerfeldts gifne ordres och öfver baron

Klingsporrs ädagalagde fjäsk. Jag var således i djupet af

min själ missnöjd med konungens förfarande emot mig samt

yttrade detta missnöje för mina vänner. Men det skulle ännu

ökas under denna vinter på ett för mig särdeles sårande sätt.

Sedan medaillerne för bataillerne vid Fredricshamn och Svensk-

sund blifvit till arméens flottas officerare utdelade, kom stats-

secreteraren Franc en afton ner på cabinettet ifrån konungen,

stadnade framför det bord, vid hvilket vi i yttre rummet

suto skrifvande, vände sig till mig och sade med hög röst

och med en min, som uttryckte mycken tillfredsställelse öfver

den commission han fått att uträtta: »Hans Maj.t har befalt
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»mig säga Herr Kongl. Secreteraren Ehrenström, att kongen

»skulle hafva lämnat honom att bära Svensksundsmedaillen,

»om han icke farit nndan l)ataillen ända till Lovisa». På

det högsta upbragt öfver denna nya tillvitelse, som nödvän-

digt skulle fägna afundsamme kamrater, svarade jag: »Om
»jag också enligt min gjorde begäran fått bevista l)ataillen

»vid Svensksund, såsom jag bevistade den vid Fredricshamn^

»hade jag icke mera än hofmästaren Le Griel eller kammar-

»tjenaren Hjortsberg kunnat gifva mig anspråk på en sådan

»utmärkelse, ty jag förde likaså litet som de något militai-

»riskt befäl och hade således icke utan rodnad kunnat emot-

»taga och bära en sådan decoration. Att jag lämnade flottan,

»det skedde på konungens uttryckliga l;)efallning ; och att ge-

»neralen grefve Meyerfeldt utvisade Lovisa såsom den ort, dit

»jag borde begifva mig, det är konungen ganska väl bekant,

»och det hade äfven varit det rätta och enda stället för säker-

»heten af de papper jag medförde, i fall, som det varit möj-

»ligt, bataillen haft en olycklig utgång, hvilket äfven, när den

»börjades, syntes sannolikt. Den oförmodadt vundne lysande

»segren förändrar icke hvarken l)eskaffenheten eller värdet af

»min ådagalagde nödtvungna hörsamhet. Jag skall be Herr

»Statssecreteraren hafva den godheten, att, ord för ord, till

»kongen anföra detta mitt svar». Huruvida han gjort det,^

känner jag icke ; men den tagg, som denna kongl. hälsning

och sättet af dess frambärande lämnade i mitt hjerta, blef

länge quarsittande. Detta sår kunde ej läkas, förrän det af

djupare sår blef glömdt och cicatriseradt. Jag blef ifrån den

tiden ännu mera innesluten innom mig sjelf och afliöll mig,

så mycket jag kunde, ifrån närmande till konungens person,

under det jag likväl med ifver och arbetsamhet förrättade

hvad som hörde till min tjenst. På kongens levers, der jag

nu mera sällan infann mig, visade han mig dock alltid ett

fryntligt ansigte och hälsade på mig med nådiga blickar.

De förmåddde ej att upklarna min physionomie.

Baron Armfelt, som sedan 1787 var riddare af danska

Elephanterorden, blef nu äfven utnämd till riddare af 8era-

phimerorden och fick nästan på samma gång den ryske S;t
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Andrseorden, som medfördes af generalen, baron von Pahlen,

hvilken var skickad af kejsarinnan att vid svenska hofvet

upfylla en lika commission, som generalen, Vjaron Stedingk

upf\'lde vid det ryska, intill dess ambassadeurer skulle ömse-

sides blifva utnämde. Underhandlingar om afslutande af ett

närmare förbund emellan bägge staterne öpnades, hvaraf den

så kallade Drottningholmstractaten sedermera blef följden.

Stora belöningar och Ijefordringar i militairen och civilståndet

utdelades.

Det ingick i konungens politik, att visa sig högligen

tillfredsstäld med hertig Carls tjenster under kriget; således

tillades honom efter freden såsom ett vedermäle af konun-

gens tacksamhet för desamma rättigheten att hafva en egen

corps drabanter. Betydliga förändringar i rikets inre ad-

ministration inträffade äfven. Baron Ruuth blef entledigad

från stjTelsen af financeärenderne. Krigsexpeditionen blef för-

delad emellan trenne styresmän. Statssecreteraren v. Carls-

son bibehöll befordringsärenderne ; öfverste Cronstedt blef stats-

secreterare för sjöärenderne, och den nyss utnämde landsh:gen

i Åbo och Björneboi'gs län, "Willebrand, som för denna syssla

loetalat accord åt baron Armfelts far, blef statssecreterare för

den tredje fördelningen, hvilken hade att bestjTa om landt-

arméens tross och utredning. Generalbefälet i Finland up-

drogs olyckligtvis åt generalen baron Klingsporr. Dessa l)ägge

sistnämde nominationer tillskrefvos allmänt baron Armfelts

inflytelse, och hans motiver upgofvos vara, hvad Willebrand

angick, det begrepp, han fattat om hans upfinningsrika huf-

vud, och i anseende till baron Klingsporr behofvet att aflägsna

ifrån konungen denne smidige man, hvars credit kunde blifva

farlig för hans. Finland hade likväl genom sina inbyggares

vdsade trohet emot konungen och genom sina under kriget

gjorde upoffringar förtjent ett bättre öde än att, för befor-

drandet af en hofintrigue, lämnas till spillo åt en på moral,

patriotisme och skicklighet så blottad person som l^aron Kling-

sporr. Och Willeljrands utnämnande förvånade med skäl alla

som kände hrjnom. Han var en ovanligt rå, okunnig och

obildad menniskja, som knapt kunde läsligen skrifva sitt namn

;
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men naturen hade begåfvat honom med ett hufvud öppet för

alt hvad som kunde l:>idraga till befrämjande af hans egen-

nytta. Gynnad af baron Klingsporr, som lefde i den inti-

maste förtrolighet med hans syster, capitainskan v. Konow,

hade han under kriget gjort många lyckliga speculationer

och genom leverantser till krigscommissariatet inbringat för

sig ansenliga penningevinster. I andra omständigheter skulle

just dessa, sammanbragta på kronans bekostnad och meren-

dels på ett mindre rent sätt, hafva bort utestänga honom

från att komma i åtanka till statens vigtigaste sysslor; nu

ansågos de deremot af dem, som recommenderade honom,

såsom bevis på talanger, hvilka kunde blifva nyttiga för riket

Han kunde dock icke länge bibehålla sig på statssecreterare-

platsen. Löjligheten af hans ställande der och hans otillräck-

hghet för denna ställning voro för mycket i ögonen fallande.

På landshöfdingestolen i Åbo var han deremot mindre be-

märkt samt hade mera tillfälle och friare händer att besörja

sina enskilda fördelar.

Vintern emellan 1790 och 1791 framskred för mig utan

märkliga tilldragelser. Jag arbetade träget i presidentscontoi-

ret, som efter freden erhållit en ny benämning eller den af

cabinett för utrikes hrefväxlingen. Presidentssecreteraren v.

Asp hade blifvit nämd till minister i Constantinopel och fått

till efterträdare, under namn af förste cabinettssecreterare,

ambassadesecreteraren Silfversparre, en hederlig, välsinnad och

tystlåten man, mycket gynnad af statssecreteraren Franc, hvil-

ken behandlade honom som en son. Hofjunkaren och andre

cabinettssecreteraren Jennings, en aktningsvärd kamrat, var

skickad till Petersburg att biträda generalen baron Steding

i sin diplomatiska commission. Lagersvärd hade begärt och

erhållit en legationssecreterareplats i Italien, hvars varma

chmat botade honom för sin podager. Af den gamla stam-

men voro nu c^uar i cal)inettet baron Shering Rosenhane,

kongl. secret:n Linnerhjelm och jag. Till följe af säkerhets-

acten inträdde äfven ofrälse personer i detta verk, kongl. se-

creterarne Kebon och Nentzén, af hvilka den senare var pro-

sten Nordins svåger. Den förre var en ung man af mycken

Ehremtröms anteckningar. 2iO
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förtjen^^t. ]\Iina bekantskaper utom cabinettet voro få, och

jag utvidgade icke deras krets. Jag umgicks mast, på lediga

stunder, med Kellgren, Edelcrantz och Lagerbring, med den

förstnämde dock mera sällan än förr, så vida jag fruktade,

att han, i anseende till sina nära förbindelser med opposi-

tionspartiet, skulle finna sig besvärad af en cabinettssecrete-

rares tätare besök. Med de andre bägge voro mina relatio-

ner så mycket förtroligare. Leopold såg jag också stundom;

men väl vetande, att rosensteinska partiet, till hvilket hörde

hans slägtingar, v. Asp, Rosenblad, Bergstedt samt statssecre-

teraren Schröderheim och de fläste academici, var mig obe-

näget, begick jag det fel att afhålla mig från all beröring med
detsamma, hvarigenom jag ökade dess emot mig fattade ovilja.

Klokheten hade bort ålägga mig att söka \'inna dess gunst,

så mycket häldre som jag innerligen högaktade flere med-

lemmar af detta mägtiga parti, hvilket ägde en stor inflytelse

på hofvets och publiquens omdöme; men min stolthet hin-

drade mig från iakttagande af denna försigtighet, och jag har

sedermera fått plikta för denna uraktlåtenhet. Min förre gyn-

nare, general Hermansson, var disgracierad och förafskedad.

Han hade flyttat till Skåne, der han på det ömkligaste sätt

slutade sina dagar, derigenom att ett par unga hästar, spände

för hans vagn, skenade, och han i fallet blef krossad samt

uthärdade de olidligaste plågor, innan han dog. Med min

vän, grefve Clas Horn, var min gemenskap sedan 1789 års

riksdag aldeles afbruten. Upretad öfver sin halfiorryckte

faders arrestering, hade han tagit afsked och derigenom till-

bommat för sig en carriére, som genom hans talanger bort

bUfva lysande. Han lågade nu af hat emot konungen och

hans regering äfvensom emot alla dem, konungen nyttjade i

sin tjenst, och då vi någon gång möttes på gatan, vände

han bort hufvudet för att slippa hälsa på mig. Denna sin-

nesstämning förde honom slutligen till bekantskaper och för-

bindelser, genom hvilka han till sin lefnads olycka blef in-

dragen i conspirationen emot konungens lif. Naturen hade

likväl icke ämnat honom till en konungamördare. Dertill

var hans själ för vek, och lians känslor för mycket ädla. ^len
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det politiska parti-raseriet quäfver all ädelhet; det uttorkar

källorne till alla dj^gder.

Mycket sällan såg jag denna tid baron Armfelt. Han
var mig ögonskenligen icke gynsam, och det öfverensstämde

icke med mitt lynne att trängas i hans förmak med den

mängd af lycksökare, som slafviskt hyllade hans vnndna ofant-

liga credit, och hvaribland funnos personer af alla stånd, med
hvilka man icke utan att blygas kunde för public{uen er-

känna sig hafva någon närmare förbindelse. Det skadade

favoriten obeskrifligen, att han med så liten granlagenhet

valde sina dagliga omgifningar och tillkännagaf så ringa akt-

ning för moralité och dygd. Han hade den oförsigtighet att

i sitt tal ofta förlöjliga dessa såsom pedantiska egenskaper.

Qvickhet, äfven när den var burlesque och öfvergick till bouf-

fonerie, gälde hos honom som bevis af talanger och skicklig-

het, och den, som bäst lyckades att roa honom med sina nptåg,

kunde göra sig säker om hans gunst och beskydd. Denna

lättsinnighet fördunklade hans goda sida och ådrog honom
ett rättvist tadel.

I den tillbakadragenhet, hvaruti jag lefde, med den ringa

omsorg, jag ådagalade att tillvinna mig faveur, och med de

moln, hvilka alltid höljde min panna, då jag visade mig för

konungens ögon på hans levers, kunde jag icke hoppas att

blifva på ett fördelagtigt sätt ihågkommen. Så mycket mera

förundrad blef jag af följande händelse. En af mina ung-

domsbekantskaper, dåvarande majoren von Essen, som, kom-

mande från Finland, befann sig i Stockholm, hade ofta velat

träffa mig, utan att jag i anseende till mina göromål haft tid

att samtala med honom. Jag hade således gjort honom det

förslag att nästa söndag förmiddag, som var den 24 april 1791,

komma till mig för att på denna för mig lediga dag till-

sammans promenera till Liljeholmen och der äta middag hos

mig. Han antog anbudet, och vi gjorde denna promenade

under ett vackert vårväder. Vid slutet af måltiden kom min

betjent från staden och lämnade mig en liten l^illett från ko-

nungen, sägande att en kongl. löpare sprungit med den om-

kring staden för att söka mig och att han omsider händelse-
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vis träffat betjenten på gatan och beclt honom framföra V)ille-

ten. Jag öpnade den och fann den innehålla dessa rader:

»Je vous avertis, que je compte mercredi prochain vous nom-

»mer herault de Tordre des Seraphims. Je souhaite, que vou?

»me gardiez le secret. mais il est necessaire que vous le sachiez

»d avance pour vous procurer Thabit necessaire pour la céré-

»monie du lendemain, ce dimanche 24 Avril 1791.

Hvad som förmodligen för livar och en annan skulle

hafva varit ett ämne till förnöjelse, blef nu för mig ett till

ledsnad och bekymmer. Jag förestälde mig, huruledes den

ibland mina kamrater emot mig redan upväckte afund skulle

af denna utmärkelse ytterligare tillväxa och blifva för mig

menlig. Min naturliga böjelse har aldrig varit för deltagande

i stora ceremonier, och jag fruktade att i detta häroldskaj»

synas löjlig. Jag öfverlade innom mig, om det icke skulle

låta sig göra att utan att ådraga mig konungens fullkomliga

onåd undanbedja mig detta mig misshagliga utnämnande.

Ibland andra tankar, som jag vid detta tillfälle hade, var det

äfven en att tillskrifva konungen, att, sedan han funnit för

godt att såra mig genom en oförtjänt beskyllning om poltron-

neri, ansåg jag en häroldsplats vid hans orden icke för mig

passande. Von Essen, vittne till den oro, som läsningen af

den kongl. billeten hos mig förorsakat, befarade, att den till-

förde mig underrättelse om någon för mig högst obehaglig

tidning; han bestormade mig med frågor om anledningen till

denna oro. Som jag tryggt kunde lita på hans tystlåtenhet,

lämnade jag honom omsider billeten till genomläsning. Nu
utbrast han med sin vanliga häftighet i lyckönskningar och

omfamningar och trodde verkligen, att jag blifvit något för-

ryckt, då jag icke såsom han kunde glädja mig öfver denna

nådebevisning. Med tunga steg gick jag till)aka till staden

' »Jag får undeiTätta er, att jag nästa onsdag tänker utnämna er till

härold vid Serafimer-orden. Jag önskar, att ni åt mig bevarar hemligheten,

men det är nödvändigt att ni pa förhand far veta den för att kunna skaffa

er den för ceremonien följande dagen nödvändiga drägten. I dag söndagen

den 24 april i791. G.»
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och skref verkligen samma afton till kongen ett bref, hvariiti

jag lät tydligen förstå, att jag icke var förtjust öfver den grace

mig tillämnades
;
jag vidrörde den afund, den skulle tillskynda

mig; nämde, att min oansenliga figur icke passade för en så-

dan plats ; sade, att den mig ålagde hemlighet omöjligen kunde

iakttagas, så vida jag var tvungen att åtminstone för min

skräddare uppenbara den, och slöt ungefärligen med denna

phrase: »Si toutes ces raisons ne changent pas la resolution

))de Votre M:té, que sa volonté soit faite; c'est å Elle d'or-

»donner, et mon devoir est cVobéir.» ^ Följande morgonen,

fann jag mig föranlåten att meddela det kongl. beslutet åt

Lagerbring, hvilken sjelf varit härold, innan han blef under-

officiant, och som kunde vägleda mig i hvad jag behöfde iakt-

taga för den nödiga klädseln. Den skulle vara dubbel, näm-

ligen den stora seraphimerdrägten för ceremonien vid proces-

sionen och i slottscapellet samt den lilla för couren om afto-

nen samma dag. De kostade tillsammans några hundrade

riksdaler. Han lämnade mig den hvita sidenhatten och kra-

gen af brabantske spetsar, hvilka jag eljest icke kunnat få.

Före ceremonien den 28 April blef jag inlåten i kongens

cabinett, der han, omgifven af ordens officianterne, tilldelade

mig den lilla häroldsstjernan. Jag var i min nya utstyrsel

illa belåten med mig sjelf, och alla förmärkte mitt missnöje

samt förundrade sig deröfver. Min kamrat i häroldskapet vid

seraphimerorden var då revisionssecreteraren, nu rikets herre

och seraphimerriddaren, grefve Rosenblad.

Oagtadt den mig bevisade konglige grace genom tillde-

landet af seraphimer häroldsstjernan, förestälde jag mig dock,

kanske ej på tillräckliga skäl, att vara i mistning af det för-

troende jag tillförene åtnjutit, hvarföre jag än mera drog mig

tillbaka och väckte derigenom, som jag tror. en verklig kall-

sinnighet hos monarken för min person, ty konungar fördraga

icke, att deras tjenare, äfven när de känna sig förorättade,

våga visa humeur. Så mycket mera förundrade det mig, då

' »Om alla de.ssa skäl icke förändra Ers M;ts beslut, må er vilja ske;

det tillhör E. M:t att befalla, mig att lyda.»
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jag den 20 Maj genom en billet från förste cabinetts-seere-

teraren Silfversparre underrättades, att kongen samma dag

på Haga befalt, att jag jämte Silfversparre skulle vara Hans

]\I:t följagtig på dess denna sommar företagande resa till

Aachen. Den skulle anträdas i slutet af Junii månad. Jag

önskade att dessförrinnan få tilllninga några veckor på det

vackra Djurö; men nya chrifFre-taljeller skulle förfärdigas för

alla konungens missioner på utrikes orter, och detta ofantliga

arbete fordrade de största ansträngningar af alla secreterare i

cabinettet; min frånvaro skulle således hafva belastat mina

kamrater med ett ökadt arbete, hvilket de ingalunda voro hå-

gade att underkasta sig. Jag erbjöd mig för den skull att

under mitt vistande på landet åtaga mig en dubbel arbets-

lott emot dem, och då gjordes icke mera någon invändning

emot den permission jag begärde. Jag \'ill minnas, att jag

förbandt mig att skrifva icke mindre än 16 af dessa stora

blad, och jag upfylde min förljindelse, fastän jag använde en

stor del af min frihets tid till längi-e promenader på det vackra

stället, till quistande af mina träd och till rödjningar i mina

parker. ^Nlina dagar förflöto angenämt i min enslighet på

Djurö, och om det berott af mig, hade jag gärna uppoffrat

alla andra utsigter för min framtid för att här sluta min

lefnads ban. Jag anade icke då, att utom min synkrets re-

dan de svarta moln samlade sig, ifrån hvilka två och ett hälft

år derefter de åskor skulle framljunga, hvaraf jag krossades.

Konungens afresa var bestämd till slutet af Junii månad.

De kongl. jakterne Amadis och Esplendian blefvo förut afiar-

dade till Dalarön, dit konungen skulle komma landsvägen för

att embarquera, när vinden blef gynsam. Hans suite for

också dit förut, för att invänta honom. Till den hörde öfver-

hofstallmästaren, grefve Adolph Levenhaupt, som var mycket

sjukhg, öfverste kammarjunkaren, baron Fabian "\A>ede, capi-

taine lieutnanten, grefve Claes Horn, förste cabinetts secrete-

raren Silfversparre och jag, lifmedicus Salomon, kammarpagen

Tigerstedt m. fl. Vi lågo i land, då kongen en natt ankom

och begaf sig straxt om bord på Amadis. Grefve Levenliaupt.

som der upvaktade honom, fick tillåtelse att begagna Esplen-
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dian, der Silfversparre och jag samt lifmedicus Salomon äf-

Vjen inquarterades, och der vi bodde rj-mhgt och väl, under

det trängseln var stor på Amadis. Segeln hissades genast,

och vi hade följande dagen, som var den 3 Julii, årsdagen

af utgången från ^^lborgs redd, en härlig väderlek under vår

fart öfver Östersjön. Bägge jakterne gingo hvarandra så nära,

att konungen, upkommen på däcket af Amadis, kunde anropa

mig, sägande: »Här är mindre hett och mera angenämt än

»det var i dag för ett år sedan vid denna tid på dagen;»

hvilket jag bejakade. Sedan vi lämnat svenska vallen,

förlorade vi snart Amadis ur sigte, och officeraren, som com-

menderade Esplendian, misstog sig så m3'cket om kosan, hvil-

ken skulle ställas till Warnemiinde vid Kostock, att han trodde

sig redan se tornen i sistnämde stad, då det uptäcktes, att vi

voro vid inloppet till Stralsund. Vi kommo omsider sent om
en söndagsafton fram till Rostock, der vi genast foro om bord

på Amadis. Fartyget med konungens vagnar var ännu icke

anländt, och som han ville skynda till Braunschwig för att

der invänta dem, lät han köpa en gammal halftäckt vagn

och afreste i den med baron Wrede, pågen Tigerstedt, kam-

martjenaren Remi och Lars Hjortsberg, samt befalde oss andre

att komma efter med vagnarne. Fartyget, som förde dem,

inlopp icke förr än följande dagen. Under denna resa hade

jag närmare lärt känna grefve Adolph Levenhaupt och lyc-

kats att vinna hans ynnest, hvartill bidrog min förra bekant-

skap med hans bror Adam. Han var liten till växten, men
af ett särdeles förnämt utseende och såsom alla hans bröder

af en redlig och aktningsvärd caractere. Behäftad med lungsot,

utan att han sjelf kunde öfvertyga sig derom, insjuknade han

i Rostock, så att han måste der intaga sängen och quarblifva

efter oss. Rörd af den godhet han visat mig, kunde jag

icke taga afsked af honom utan tårar, hvarvid hans egna ögon

fuktades. Jag befarade att aldrig mera få se honom, och

denna fruktan besannades, tj^ hans tillstånd förvärrades efter

vår afresa, så att i stället att fara vidare till Aachen nöd-

gades han låta transportera sig till Stralsund, der han kort der-

efter dog, oändligen saknad af konungen, som högaktade honom.
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Genom sin hastiga afresa från Rostock, ville konungen

und\'ika, att underrättelsen om hans ankomst till Meklen-

burgska landet, skulle framkomma till hertigen, innan han

lämnat detsamma ; men han missräknade sig, ty i vägskill-

naden till Ludvigslust fann han hertigen till häst, omgifven

af en stor suite, och flere förespände präktige vagnar, som

der väntade honom. Alla ursägter för undgåendet af ett be-

sök på det hertigliga lustslottet gälde icke; konungen blef

nödsakad att antaga inbjudningen, oagtadt hvarken han eller

baron Wrede kunde der visa sig annorlunda än i reskläder,

och fastän hans gamla åkdon, som tillhört en prest, contra-

sterade mycket emot hertigens vackra och kostbara equipager.

Kongen fann det hertigliga hofvet i full gala och en prägtigt

anrättad middagsmåltid i en skönt decorerad sal. En courier

skickades på vägen till Rostock med befallning, att kongens

egen vagn skulle taga vägen till Ludvicslust, men de öfrige

equipagerne möta kongen i Braunschwig. Vid vår ankomst

dit hade han redan varit der en dag, och han låg ännu, då

jag följande morgonen fick inträde hos honom. Han berättade

då om sin embarras i anseende till besöket på Ludvicslust

samt om det, som han aflagt föregående dagen hos hertig Fer-

dinand af Braunschwig samt nämde såsom något anmärknings-

värdt, att han funnit denne gamle fältherre icke i militaire

uniform, som han väntade, utan i broderade kläder, skor,

spetsmanchetter och hårpung, såsom en hofman i Ludvic den

XV:s hof. Svenske ministern i Berlin, v. Carisien, och prin-

sessan abedissans i Quedlinbourg cantzler, v. Moltzer, voro

kongen till mötes i Braunschwig; den förre, i anseende till

mig, artig och förekommande som alltid, den senare, min

förre kamrat i cabinettet, dryg och frånstötande. Silfversparre

och jag fingo genast fullt upp af arbete, så att vi icke kommo
ifrån skrifbordet. Kongen åt alla dagar på slottet och beled-

sagades hem hvar afton till sitt quarter af hertigen sjelf med
flere vagnar och facklor. Jag såg då denne sedermera så

olycklige furste, som i sina maner hade en artighet, hvilken

icke kunde öfverträfFas. Under kongens härvaro gjorde han
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en dag -en excursion med hertigen till Wolfenliiittel för att

bese dervarande bibliotheque.

Ifrån Braunschwig foro vi öfver Hanover, Osnabriick,

Miinster, Duisbiirg, Dlisseldorff och Jiilich till Aachen, dit

öfverste kammarjimkaren, baron Taube, förut begifvit sig för

att anskaffa ett tjenligt quarter för kongen. Le grand mayeur

baron Geir Tresonier de Lit-ge hade dertill uplåtit sitt rym-

liga hus och trädgård, uti hvilket kongen intog rez de chaus-

séen och hans suite den öfre våningen. Knapt ankomne,

måste kongens cabinetts secreterare genast sätta sig vid skrif-

bordet, hvarifrån vi sällan fingo upstiga. Aachen var då up-

fyldt af fransyska emigranter af båda könen, hörande till

Frankrikets förnämste familler. Kongen träffade der många

af sina äldre bekantskaper från Paris. Flere fursthga familler

anlände dit under kongens vistande derstädes, såsom kon-

gens morbror, prins Ferdinand af Preusen med sin gemål och

sina barn, hvaribland prins Louis, som sedermera stupade

af en fransk kula vid Saale 180G. Äfven prinsen af Oranien,

arf-ståthållaren med sin famille. Af märkvärdige fransoser

infunno sig der tvänne antagonister, f. d. ministrarne Ca-

lonne och baron de Bretueil. För mig hade kongen hållit

heniHgt sitt medvetande af den upgjorde planen till Ludvic

XVI:s och hans familles befrielse ur deras fångenskap i Paris,

och denna förbehållsamhet finner jag ganska rättvis, ty icke

mera än en enda person i hans cabinett borde erhålla förtroende

af en så vigtig sak, och denne person var Silfversparre, som

också, oaktadt det goda förstånd, som var oss emellan, icke

yttrade ett ord derom till mig.

En morgon tidigt, då kongen nyss var upstigen ur

sängen, kom han ut i trädgården oklädd och ropade mig

genom mitt öpna fönster. Då jag kom dit, sade han:

»Une grande nouvelle! Le roi de France, la reine, leurs

»enfans, monsieur, madame et madame Elisabeth ont eu le

»bonheur de se sauver de Paris, et sont en route pour la

»frontiére. Un courier vient darriver dans le moment.

»Depuis trois mois j'ai été informé du projet qui vient de
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»s'executer.» ^ Denna oförmodade tidning gladde mig obeskrif-

ligen, och jag lyckönskade konungen uprigtigt till den fägnad den

borde förorsaka honom. Under detta samtal inträdde i träd-

gården åtskillige förnäma franska damer i deras morgondrägt

äfvensom flere seigneurer, hvilka kommo för att uttrycka sin

glädje och dela den med kongen. Man väntade hela dagen

med den största otålighet ankomsten af en annan courier,

som skulle medföra underrättelse, att de kongl. fl3'ktingarne

voro i fullkomlig säkerhet; man räknade de timmar och mi-

nuter, som den behöfde för att hinna fram; mot aftonen bör-

jade man bhfva orolig öfver dess fördröjande, och på assem-

bléen var detta dröjsmål det enda taleämnet; man diktade

sig åtkilhga skäl till dess förklarande på ett för sina förhopp-

ningar och önskningar tillfredsställande sätt. Men den an-

genäma villfarelsen skulle icke länge fortfara. Följande mor-

gon ankom den förkrossande tidningen om Ludvic XVI:s till-

fångatagande i Varennes, om hans och hans familles återfö-

rande till Paris; de förskräckte emigranterne af båda könen

samlade sig åter hos kongen, som steg upp ur sängen vid

deras ankomst, och emottog dem i trädgården. De gamla

damerna omfamnade honom och badade i tårar. Det var

svårt att i sådane omständigheter kunna meddela dem någon

tröst. Vistandet i Aachen började blifva odrägligt äfven i

anseende till väderleken; det var just midsommarstiden, och

aldrig har jag i Sverige öfverlefvat en så kall och obehaglig

midsommar som denne. Kongens i Frankriket bror, monsieur,

sedermera Ludvic XVIII, hade räddat sig till österrikiske

]S'ederländerne och lyckligen framkommit till Möns. Grefve

Axel v. Fersen, som befordrat det kongl. parets fl3'kt ifrån

' »En stor nyhet I Konungen af Frankrike, drottningen, monsieur*.

madame** och madame Elisabeth*** hafva haft den lyckan att rädda sig

ur Paris och äro pä väg till gi'änsen. En kui-ir ankom just nu. Sedan

o månader har jag varit underrättad om denna plan, som nu utförts.»

* Konungens af Frankrike äldste broder, grefve Ludvig af Province.

TJtg. anm.
** Grefvens af Provence gemål. Itg. anm.
*** Konungens syster. ^tg. anm.
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Paris, var också i säkerhet. Marquis de Bouillé hade nöd-

gats flykta från sin ditintill trogna armée, hvilken, upviglad

af Jacobinerne, hade till och med skjutit på honom. Monsieur

och grefve d' Artois, den förre under namn af le marquis de

Grosbois, den senare under det af marquis de Maison, samt

madame kommo till Aachen för att Ijesöka kongen och dröjde

der några dagar. Grefve v. Fersen, marquis de Bouillé m.

fl. ankommo dit äfven. Man ser af grefve Las Casas dag

bok, att han denna tid var i Aachen; jag var förmodligen

ofta i sällskap med honom, utan att jag likväl påminner mig

hans utseende. Han var då emigrant och ifrig royalist. Den

ensidige författaren till Les Trois Siécles de la Litterature

Francoise, abbé Sabathin de Castres, såg jag der. IV)land ut-

märkte personer vid det franska hofvet, som der samman-

träöade, påminner jag mig duc d'Harcourt, comte d'Escars,

en lång, smal, ovanligt mager person, grefve d'Avaroy, ärke

biskopen af Tours, biskopen af Rennes m. fl. Enligt bruket

vid utländska bad skickade alle till Aachen ankommande

resande sina visite kort till dem, som der förut inträffat. Så-

ledes erhöll äfven jag visite kort af de kongi. franske prin-

sarne, hvilka sedan Inigge regerat ,<^ den äldre, monsieur, som

Ludvic XVIII, efter BonajDartes fall, och den andre, comte

d'Artois, som Carl X. Bland Ijesynnerhge namn anmärkte

jag på de visite-kort jag fick: M:r de Crevecoeur, le ))aron

de Zeppdin, le comte Ginestous, les comtes de Justingue, le

chevalier de PoJcutynoki, m. fl.

Alla samtal vände sig omkring ett enda ämne, näm-

ligen händelserne i Paris. Hvarje underrättelse derifrån

ökade oron och bekymren, men under alt detta voro de

förnäme emigranterne sins emellan skilde i meningar, af-

sigter och planer. Ingen bland dem syntes göra sig ett

klart begrepp om den började franska revolutionens möjliga

och sannolika följder. Alla trodde, att den genom ett kraf-

tigt och skyndesamt inblandande af främmande magter

skulle kunna hejdas i sin fart, samt att dess upphofsmän

och ledare icke skulle undgå sitt förtjenta strafi". På konun-

gens medverkan fastade de sina förhoppningar och omgåfvo
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honom oiiphöiiigen med sina förslager. Ehuru han var myc-

ket smickrad af det förtroende de visat honom och böjd ge-

nom sin ridderliga caractere, sitt intresse som konung i Sverige

samt sin tillgifvenhet för den kongi. franska famillen att med
värme omfatta deras sak, delade han dock, innom sig, icke

all deras lättrogenhet. En dag kom han upp till Silfversparre

och mig på cabinettet och talade med en djup känsla om
den dåvarande ställningen och om den, som framdeles der-

utaf skulle uppkomma genom de europeiske regenternas obe-

slutsamhet, villrådighet och kraftlöshet. »Ah, mes chers con-

»fréres!» sade han; »votre indécision et vos vues etroites dans

»une cause, qui est cependant aussi la votre, feront un mal

»irréparable. Du train que vont les affaires le fiiible, trop bon,

»et malheureux Louis XVI ne pourra manquer de subir le

»sort de Charles I.» ^ Denna spådom skulle olyckligtvis gå i

fullbordan innom mindre tid än två år derefter.

Under konungens vistande i Aachen hedrade han ofta

med sin närvaro dansassembléerne, hvarest de talrika bruns-

gästerne och resande samlade sig. Der var han af en inta-

gande artighet emot alla och förmörkade genom sitt sätt att

vara sin gamle morbror, jÄins Ferdinand af Preusen, prinsen

af Oranien och andre prinsar. Emot sin cousin, prins Louis

Ferdinand, visade han ett utmärkt förtroende. Sedan han

gjort några tourer omkring salen, satte han sig vanligen att

conversera med några gamla fransyska damer. En morgon

träffade jag honom i trädgården, då han frågade mig hvad

jag tyckte om assembléerne. Jag sade, att jag fann dem
mycket lysande, men att jag var förundrad öfver den omstän-

dighet, att ibland den mängd unga sköna damer, som der alla

aftnar samlade sig, konungen i synnerhet utmärkte och sam-

talade med de gamla, bedagade fruntimmerna, men lämnade

de unga skönheterna utan afseende, »Ah! je vous dirai»,

sade han, »que les attentions que jaurois pour celles-ci, se-

' »A mina kära medbröder, er obeslutsamhet och er kortS3'nthet i

en sak, som dock också är er, skola göra en obotlig skada. Med den

vändning, som sakerna taga, kan den svage, altfur gode och olycklige

Ludvig XVI ej undgå Karl I:s öde».
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»roient regardées uniquement comme un hommage du ä leur

»beauté et ne feroient que flatter leur vanité, au lieu que

»celles, que je montre aux vieilles dames, excitent toute leur

»reeonnoissance. Dailleurs leur longue experience, le matu-

»rité de leurs reflexions, la solidité de leur jugement, leur

»usage du monde, les anecdotes dont leur niemoire est en-

»richie, tout cela donne å mes conversations avec elles un

»interét que je ne trouverois pas chez les autres.»
'

Innan konungens ankomst till Aachen var general Sprengt-

porten på kejsarinnans bekostnad der etablerad för att till

sin hälsas återställande efter den vid Porosalmi år 1789 er-

hållne svåra blessure nyttja baden; men han hade sedermera

fått hennes befallning att aflägsna sig derifrån för att icke

sammanträflfa med sin förre monark, emot hvilken han U})-

fijrt sig med så mycken trolöshet. Han hade flyttat till

den lilla staden Burscheid, skild från Aachen endast genom

en vacker äng, genomskuren af tvänne bäckar, hvaraf den ena

har ett iskallt och den andre ett kokhett vatten. Med ho-

nom följde en ung cornett Diedrick von Essen, hvilken Sprengt-

portens svåger, capitaine Glansenstjerna, tagit med sig, då han

för att undgå den arrestering, som öfvergick finska arméens

befäl, r3aiide öfver gränsen till Ryssland vintern emellan 1788

och 1789. Denne v. Essen var min ungdoms vän, ehuru

yngre än jag. En afton, då kongen icke var på assembléen,

såg jag von Essen der. Jag gick till honom och sade i för-

bigående på svenska: »Gå in i rummet till vänster om salen,

»det är tomt der, får jag tala vid dig.» Han gick, och en

liten stund derefter följde jag honom. När vi der träffades

ensamne, omfamnade jag honom hjertligen och frågade, af

h\dlken anledning han befann sig i Aachen. Han uplyste då,

' »A ! jag skall säga er, att den uppmärksamhet, som jag skulle egna

de sistnärada, skulle endast betraktas som en tillbörlig hyllning åt deras

skönhet och skulle endast smickra deras fåfänga, i stället för att den, som

jag visar de gamla damerna, uppväcker hela deras tacksamhet. Deras långva-

riga erfarenhet, mogenheten i deras reflexioner, grundligheten i deras om-

döme, deras verldsvana, de anekdoter, hvarpå deras minne är rikt, alt

detta gifver för öfrigt mina samtal med dem ett intresse, som jag ej skulle

finna hos de andra.»
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att han följt med gen. Sprengtporten, och af hans vidare ytt-

randen inhämtade jag, att han icke var nöjd med sin ställ-

ning hos honom, och att han längtade att få återkomma till

sitt fädernesland. Han emottog med lifligaste tacksamhet mitt

anbud att förhjelpa honom dertill, och vi kommo öfverens att

följande dagen råkas pä samma ställe, då han skulle få veta,

hvad jag kunnat uträtta. Som jag i ett sådant fall som

detta icke kunde trygga mig vid min egen credit, vände jag

mig följande morgonen till öfverste kammarjunkaren, baron

Wrede, och anhöll om hans intercession för den hygglige, för-

förde ynglingen. Med en beredvillighet, som hedrade hans

ädla hjerta, lofvade han straxt att för detta ändamål använda

hela sitt bemödande och tillät mig att säga v. Essen, att han

kunde personligen infinna sig hos honom i kongens quarter

för att sjelf anmäla sitt åliggande. Han försummade icke att

begagna denna tillåtelse ; baron Wrede, som prevenerat kongen

om detta besök, erhöll tillstånd att presentera v. Essen, som

genast såg sina önskningar upfylde ; han vann fullkomlig till-

gift för sin ungdoms förseelse, sedan kongen på det mast rö-

rande sätt förestält honom sina pligter emot sitt fädernes-

land och sin öfverhet. Befallning gafs till den tillförordnade

regeringen i Sverige om hans rehalnliterande i sina förlorade

medborgerliga rättigheter, och han fick sedermera \isa sig i

Aachen öfveralt som en erkänd, trogen undersåte.

General Sprengtporten, hvilken troligen var mycket tillfreds

dermed, att undslippa bördan af hans vidare underhåll, hade fäg-

nat sig öfver hans lycka och, sedan han fått veta den andel jag

deruti haft, önskat att få träffa mig. Jag vågade likväl icke

besöka honom utan särskild tillåtelse, och jag nämde således

en gång under en promenade med kongen i trädgården Sprengt-

portens begäran för att deröfver inhämta kongens vilja. Derpå

svarade kongen efter något betänkande: »Dervid vore icke

»något att påminna, om ni vore här ensam för att dricka

»brunn eller nyttja baden; men då ni hörer till min suite

»och är i mitt cabinett, vill det icke passa sig, att ni plägar

»umgänge med en proscrit, en i sitt fädernesland såsom »för-

»rädare emot riket dömd person.» »Jag finner det», sade jag;
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»men generalen baron Taube har efter sin ankomst till Aachen

»dagligen besökt Sprengtporten». »Det är», svarade kongen,

»en annan sak. Jag var icke då här. Sedan min hitkomst,

»har han icke sett honom. Dessutom hafva general Taul^e

»och Sprengtporten varit gamle tjenstkamrater, och hans frn,

»en fröken d'Aiimale från Holland, skall vara ett älskvärdt

»fruntimmer, till hvilken baron Taubes l)esök egentligen varit

»ämnade». Jag lät general Sprengtporten veta genom v. Essen,.

att jag icke erhållit tillåtelse till det besök han af mig begärt.

På en aftonpromenad till Burscheid i sällskap med fiere andre

såg jag honom likväl i en trädgård vid vägen, men kunde

icke inlåta mig i samtal med honom. Om han, som då äfven

blef mig varse, erinrade sig vid detta tillfälle sitt beteende

emot mig i R3'-ssland, sina hotelser att skicka mig till Sibi-

rien m. m., borde han derutaf haft anledning till betraktelser,

hvilka icke kunnat vara för honom angenäma. ]\Ien på den ban,

han beträdt, kunde han af händelsernas lopp lika litet hämta skäl

till inre tillfredsställelse, som äga anspråk på andras aktning.

Generalen baron v. Pahlen, som hade kejsarinnans be-

fallning att förblifva hos kongen i Aachen, sökte sorgfälligt

att vinna hans förtroende. Han underhöll hos honom den

starka oviljan emot den franska revolutionen och öfvertygel-

sen om kejsarinnans fasta beslut att låta en rysk armé, som

skulle ställas under konungens befäl i förening med en svensk

göra en landstigning på Frankrikes norra kust för att i sam-

manhang med ett tillämnadt anfall från Tyskland af en öster-

rikisk och en preusisk armée samt af en spansk från Pyre-

neerne och af en sardinisk från Savoyen gemensamt verka

till revolutionslågans utsläckande och franska konungathronens

uprätthållande. Till denna plan hörde, att Spanien skulle

lämna Sverige ett understöd af femton millioner livrés. Pla-

nen, sådan som den var upgjord på papperet, sådan som den

innehölls uti konungens och kejsarinnans brefväxling samt

understöddes af den sistnämda monarkinnans ifriga framställ-

ningar vid alla de hof, hvilka i dess utförande skulle del-

taga, syntes vid första påseendet lätt utförbar och regenter-

nas allmänna interresse i saken tycktes böra undanrödja alla
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tvifvelsmål om deras uprigtighet. Konungens lifliga imagina-

tion gjorde honom ofta böjd att tro hvad han önskade. Emi-

granterne, förtjusade af konungens tänkesätt och af hans vän-

skap för deras olyckhga konung samt öfvertygade, att han

icke hyste någre egennyttiga afsigter emot deras fädernesland,

förespeglade honom beständigt, att af alla Europas monarker

han vore den, till hvilken de främst kunde trygga sig, och

iif hvars varma deltagande de hufvudsakligen väntade Frank-

rikes räddning. Generalen liaron Taube, intagen af desse emi-

granters föreställningar och förlitande sig på deras berättelser

om tillståndet i deras land och om det der rådande allmänna

missnöjet med den nya sakernas ordning, förbisåg, eller för-

dolde för sig sjelf alla de svårigheter, som skulle uppkomma

för Sverige af dess inblandande med väpnad hand i detta

stora aflägsna rikets inre angelägenheter. Långt ifrån att af-

råda konungen från att taga en verksam del i detta korståg,

ansågs han deremot såsom den af hans tjenare, hvilken för-

nämhgast styrkte honom dertill. Hans afsigter dervid voro

utan tvifvel rena och ädla; men likasom konungen sjelf var

han vilseförd i sitt omdöme af sannolikheter och skenbara

anledningar.

Icke lång tid derefter skulle sanningen visa sig i sin

rätta dag. Man skulle komma till full visshet derom icke

allenast att pluraliteten af franska nationen, upeldad af

frihetsenthousiasm och oagtadt den innom henne rådande tve-

drägt, skulle med förenade krafter emotstå hvarje emot henne

företagande anfall, utan ock att Österrikes och Preusens be-

herrskare ingalunda voro böjde att intaga konungen i Sverige

i deras förlnmd emot Frankrike, utan sökte deremot sorg-

fälligt att utestänga honom från all kännedom af deras under-

handlingar i det ämnet, antingen derföre att kejsare Leopold

-och kung Fredric Wilhelm kände sig besvärade af öfverläg-

senheten i hans caractere och af hans personliga egenskaper,

^Uer emedan de hade hemliga planer till förstoring på Frank-

rikets bekostnad i händelse af deras arméers framgång, hvilka

planer de ville för. honom dölja. Således höllo dessa monar-

ker sina öfverläggningar i Pillnitz utan att göra afseende



KATARINA II VILL INVECKLA GUSTAF III I KRIG 359

på Sverige. Spanien, som i början visat Scå mycken ifver,

afsvalnade småningom och förklarade sig omsider icke kunna

meddela det begärdte penningeunderstödet, hvarförutan likväl

inga svenska rustningar kunde ske. Den misstanka upstod

ändtligen, om ej hos kongen sjelf, åtminstone hos månge af

de honom mast tillgifne personer, att ryska kejsarinnan, oag-

tadt sina täta upmaningar till de andre magterne att angripa

verket och oagtadt sina gifna löften om kraftigt biträde der-

vid, icke hade något alfvar med alt detta, utan ville endast

tända krigslågan på ett långt afstånd från sina gränser' för

att närmare desamma obehindrad besörja sina egna fördelar,

samt att hon i synnerhet önskade inveckla kongen i Sverige,

med hvilken hon nyss haft ett opåräknadt och för henne be-

svärHgt krig, uti äfventyrliga företag, genom hvilka hon hop-

pades blifva entledigad från en så orolig, djerf och tilltagsen

granne.

Vid kongens utresa till Aachen hade han tillförordnat

en regering i Sverige, uti hvilken den 13-årige kronprinsen

förde presidium; Ijaron Armfelt och lagman Håkansson voro

ledamöter i den. Den förre underhöll en jämn brefväxling

med mig. I ett af sina l)ref ålade han mig att ujirigtigt med-

dela honom mitt omdöme om hans yngre bror August, som

var kommen från London till Aachen och förekom löjlig i

sitt tal och sitt väsende till en icke liten grad. Jag svarade,

att jag icke fann någon likhet emellan de bägge bröderne,

utom i nacJcen. I ett annat bref gjorde han en lustig mål-

ning öfver regeringen, hvarutaf jag erinrar mig detta yttrande

:

»Håkansson ser på mig och slår sand på underskrifterne».

Men Håkansson var en man af stort förstånd och en säll-

synt skicklighet. Han hade författat en memoire om rikets

tillstånd och föreslagit de utvägar, som efter hans tanke

borde vidtagas till iordningsättande af rikets financer, hvilka

genom det sista kriget och genom de särskilda slag af sedel-

mynt, som voro i omlopp, råkat i oreda; man hade på en

gång banco-sedlar, riksgäldscontoirets sedlar med och utan

ränta, utredningscommissionens sedlar, som af allmänheten

kallades långråcJcar, och finska krigskommissariatets sedlar,

Ehrenströms anteckningar. 24
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hvilka i arméen benämdes Fahnehjelmar. Ibland de före-

slagne utvägame var riksens ständers sammankallande den

hufvudsakligaste. Då konungen emottog denna memoire i

medlet af Jnlii månad, smickrade han sig ännu med den för-

hoppning, att till följe af de upgjorde planerne och af det

förmenta inre tillståndet i Frankrike en contrarevolution med
lätthet och skyndsamhet, der skulle kunna verkställas, och i

denna förutsättning yttrade han sig i ett bref till Imron Arm-

felt af den 14 juli om riksdagen, om sina önskningar, sina

farhågor och hela sin ställning sålunda:

»— — Pour le 3:me point du projet, je Tai vu arriver

»depuis longtems, et Tidée seule m'en a fait fremir. L'issue

»dune bataille est incertaine, mais en se battant avec courage,

»méme en perdant, on peut acquérir de Thonneur. Ce n'est

»pas ainsi de cette autre sorte de guerre, et malgré les succés

»de 1789 (bien cherement achetés aux depens de ma tranquil-

»lité particuliére et du bonheur de ina société) le feu de 1786

»brule encore; ce feu sans ce rassemblement n'eut jamais été

»allumé. D'ailleurs, tant que les Jacobins existent, vous pou-

»vez étre sur que Ton ne joeut compter sur rien que sur tous

»les efiforts possibles pour bouleverser tout. J'écris ä Håkan-

sson dans ce sens, que j'exige deux choses apres lesquelles

»je m'abandonneroi å lui: premierement le rétablissement du

»roi de France, pour me procurer un appui sur et solide;

»secondement un plan bien detaillé de ce qu'il veut faire, et

»comment Texecuter, et enfin le moyen de gouverner le pre-

»mier ordre de Tétat, pour Tempécher de se nuire å lui-méme,

»de causer un nouveau bouleversement et de me forcer å

»lui faire du mal. Et comment le conduire, comment lenga-

»ger å se coii^rmer å Tavis des autres ordres? Je connois

»fort bien les moyens, et je vois la possibilité de conduire

»par la raison, la douceur et la persuasion les trois ordres

»inférieurs, capables de les entendre et susceptibles d'un ve-

»ritable enthousiasme, d'un vrai patriotisme; mais de mener

»ä bon port, mais de correspondre avec cette assemblée mal

»organisée, remplie de haine, de vengeance contre moi, de

»folie et de sordide interét, incapable ni d'entendre raison,
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»ni d'écouter ses veritables interéts, toujours émue par des ca-

»prices et par la plus läche corruption ou par quelqiies tetes

»factieuses: c'est une chose impossible; et apres avoir coni-

»battu pendant vingt ans les factieux, å låge de 45, je vous

»avGue que j'en suis las. Cependant la France sauvée, je

»vois encore de la possibilité. Les principes que les offieiers,

»qui y combattront, puiserons parmi la noblesse frangoise,

»accablée des maux de ranarchie, et ne respirant que le gou-

»vernement monarchique, pourront operer beaucoup, et puis,

»jaurai alors des 'inoyens pour gouverner les esprits qu'on

»achéte — —
»— — Gette vilaine assemblée nationale frangoise, qui

»non contente de bouleverser sa patrie veut encore troubler

»la tranquillité de tous les autres pays. Il faut donc abso-

»lument que laflfaire de France marche la premiére; apres la

»réussite de cette affaire, je me sens assez courageux de tout

»risquer; je sens niéme que, si le ciel me reservoit cette gloire,

»je ne craindrois pas les revers, et content du röle honorable

»que jaurois joué, je mepriserois encore trop ceux, qui pour

»leur ambition particuliére veulent ébranler mon thröne, pour

daigner encore étre leur maitre. Vous trouverez ce langage

»bien sombre; mais cette idée de diette dun coté et la vué

»de la haine de la noblesse contre moi, de qui je crois avoir

»merité bien un autre sentiment, et le dévouement de cette

»noblesse francoise pour un roi, qui le lui paye si peu, de

»rautre excite dans moi une emotion vive, facheuse et cruelle,

»au point d'envier Louis XVI dans Tétat oii il est; car si j'y

»étois, j'y serois du moins soutenu par le sentiment le plus

»doux de mon coeur, lamour des miens; et pour tout fruit

»de mes peines je ne trouve que haine de ceux, de qui par

»état je dois étre environné, ä un petit nombre de prés. »

^

' »Hvad den 3:dje punkten af förslaget angår har jag redan länge sett den

nalkas, och blotta tanken har kommit mig att sucka däröfver. Utgången af en

batalj iir osäker, men om nian slåss med mod, kan man vinna ära, äfven om
man förlorar. Det är ej så med detta andra slag af krig, och oaktadt fram-

gångaine 1789 (alt för djTt köpta på bekostnad af mitt enskilda lugn och

min umgängeskrets lycka) glöder ännu elden från 1786. Denna eld skulle
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Tämligen missnöjd med de schismer, den partianda, de

intriguer, de sinsemellan stridiga planer, som söndrade emi-

granternas sinnen, och gjorde deras förening omöjlig, återvände

konungen till Sverige på samma väg som han kommit. Vid

utan detta möte aldrig blifvit upptänd. Dessutom kan ni, så länge som jako-

binerna finnas, vara säker på, att man ej kan räkna på nugot annat än

alla möjliga föreök att omstörta alt. Jag skrifver i detta syfte till Håkan-

son, att jag fordrar två saker, efter livilka jag skall öfverlemna mig åt

honom : för det första konungens af Frankrike återställelse för att skafifa

mig ett säkert och fast stud; fur det andra en noggrannt uppgjord plan

för det som han vill göra, och huru den skall utföras, och slutligen medel att

styra riksdagens första stånd för att hindra det att skada sig själft, att för-

orsaka en ny omstörtning och tvinga mig att göra det ondt. Och huru

skall man kunna leda det, huru förmå det att rätta sig efter de andra stån-

dens åsigt ? Jag känner mycket väl medlen och jag ser möjligheten att ge-

nom förnuft, mildhet och öfvertalning leda de tre lägi'e stånden, som äro

i stånd att lyssna därtill och äro mottagliga fUr en verklig hänförelse, en

sann patriotism. Men att fÖra till en god hamn, men att underhålla för-

bindelse med denna illa organiserade föi"samling, som är uppfj'ld med hat,

med hämdgirighet mot mig, med galenskap och smutsig egennytta, ur stånd

både att lyssna till förnuftet och sina verkliga intressen, alltid upprörd af

nycker och af den skamligaste korruption eller af några oroliga hufvuden

:

det är en omöjlig sak, och sedan jag i tjugu år bekämpat partierna och

uppnått en ålder af 45 år, bekänner jag för er, att jag är trött därpå.

Om emellertid Frankrike blir räddadt, ser jag ännu en möjlighet. De grund-

satser, som de officerare, hvilka skola kämpa där, komma att iusupa bland

den franska adeln, som suckar under anarkiens olyckor och ej åstundar

annat än det monarkiska styrelsesättet, skola kunna verka mycket och dess-

utom skall jag då hafva medel att styra de sinnen, som man köper

Denna eländiga franska nationalförsamling, som ej [är] nöjd med att

omstörta sitt fädernesland, vill äfven störa lugnet i andra länder. Det är

därför aldeles nödvändigt att Frankrikes sak går i första rummet. Sedan denna

sak lyckats, känner jag mig nog modig att våga alt; jag känner till och

med, att, om Himlen förunnade mig denna ära, skulle jag icke frukta

motgångarne, och nöjd med den iirofuUa roll, som jag spelt, skulle jag till

och med alt för mycket förakta dem, som för att tillfredsställa sin enskilda

ärelystnad vilja skaka min tron, för att värdigas längre vara deras herre.

Ni finner nog detta tal mycket dystert, men å ena sidan denna tanke pä

riksdag och utsigten af adelns hat mot mig, som dock tror mig väl hafva

förtjänat en annan sinnesstämning af den samma, och å andra sidan denna

franska adels hängifvenhet för en konung, som lönar honom så litet därför,

uppväcka hos mig en liflig i-örelse, bitter och giym, ända derhän att jag af-

(
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Varnemynde embarquerade Silfversparre och jag, en del af

kongens suite, hofmästaren Griel och Hjortsberg på en af de

stralsundske postjagterne. Vi kommo en afton sent till södra

inloppet af Calmare Sund, men skepparen vågade i anseende

till mörkret och det orena farvattnet icke der inföpa och

kunde i anseende till den sydliga vinden, som b] ef alt star-

kare, icke vända och gå tillbaka till sjöss. Vi måste således

tillbringa hela natten att under stark storm lofvera emellan

småländska vallen och Ölands södra udde, hvarvid vi befunno

oss i verklig fara att förgås. Emot kl. 3 om morgonen ' ytt-

rade sig skepparen, som då kom ner i cajutan, hvars golf

var betäckt af sönderslagne tallrickar, glas och bouteiller : »I 30

»år har jag under alla årstider farit fram och tillbaka öfver

»detta haf, men aldrig befunnit mig i en betänkligare belä-

»genhet än nu. Om Gud icke underbart hjelper oss, äro vi

»förlorade». Detta yttrande var icke tröstefullt för oss passa-

gerare. Det var sannerligen en ryslig natt. Längre fram

på morgonen lugnade vädret, och vid dagens annalkande

kunde vi fortsätta kosan, till dess vi fingo lots ombord.

Efter konungens hemkomst från Aachen, flyttade han

med hofvet till Drottningholm. Vid en söndagscour derstä-

des och innan couren var börjad, kom jag i samtal med
hofstallmästaren grefve ^lunck. Han hade då blifvit ägare af

Jockis egendom i sin födelsebygd Finland; denna stora be-

sittning hade tillhört min hustrus morfar, öfverste lieutn.

Jägerhorn och sedermera den gamle lagman baron Esbjörn

Reuterholm samt varit länge arrenderad af grefve Muncks

cousin, landshöfdingen i Åbo Willebrand. Jag lyckönskade

den nye ägaren till sin handel och sade, att efter den be-

skrifning jag hört om Jockis vore denna egendom till vidd

och fördelar att anse som ett litet furstendöme. »Ja», svarade

han med mycken sjelöornöjelse : »Det är ett af de största jorda-

undas Ludvig XVI i hans ställning, ty om jag befunne mig däri, skulle

jag åtminstone uppehållas af den känsla som är mest Ijuf för mitt hjärta:

de minas kärlek ; och som all frukt af mina mödor vinner jag blott hat

af dera, af hvilka jag pä grund af börd bör vara omgifven, sä när som på

ett litet antal — —

»
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»gods i landet; det är beläget i tvänne län, och i det ena,

»nämligen Tafvastehus län, är min bror landshöfding och i

»det andra eller Åbo län min cousin>->, hvarigenom han ville

låta mig förstå den stora inflytelse han ägde. Sjelf visste

han icke då, än mindre kunde jag ana, att just denna egen-

domshandel och begäret att hastigt blifva rik skulle förleda

honom till brottsliga åtgärder, h\dlka redan i början af föl-

jande året skulle störta honom i en afgrund af olycka och

vanära.

Sedan svenska och ryska hofven öfverenskommit att öm-

sesides tillsända hvaranclra ambassadeurer, blef generalen ba-

ron Steding utnämd till denna värdighet vid hofvet i Peters-

burg, och grefve Stackell)erg ankom som rysk ambassadeur

till Stockholm. I anseende till den röle denne grefve spelat

i Warschau, der hans vigt och inflytelse varit af vida större

betydenhet än konungens, fruktade man, att han i Sverige

icke ville visa mindre sjelfrådighet. Han erkände sjelf, att

han ditkommit med sinnet upfyldt af de största fördomar emot

konungens j^erson, men tillika att efter sina första samtal med

honom dessa fördomar bhfvit skingrade, att han med en oemot-

ståndlig kraft blifvit dragen till beundran för hans öfverläg-

senhet och intagen af hans älskvärda umgängessätt. Till re-

geringsrådet Zibeth, för hvilken han fattat förtroende och vän-

skap, sade han : »Je me croyois étre quelque chose, en venant

»dans ce pays; mais auprés de votre roi j'ai appris ä mapp-

»récier. Vis-å-vis de lui j'ai reconnu que je nétois qu'un

»jockey diplomatique».
^

Genom Drottningholms alliance-tractat, som afslöts efter

kongens hemkomst från Aachen, och som försäkrade Sverige

om subsidier af Ryssland, ehuru till ett ringa belopp, och

faststälde det antal af troupper, hvarmed bägge magterne i fall

af behof skulle understödja hvarandra, hvilket vilkor hade af-

seende på ett krig emot Frankriket, blef förtroendet emellan

konungen och kejsarinnan än närmare befästadt, och commu-

' »Jag trodde mig vara någonting, då jag kom till detta land, men

bredvid er konung har jag lärt uppskatta mig. I jämförelse med honom

har jag erfarit, att jag ej är annat än en diplomatisk jokey.»
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nicationerne dem emellan alt lifligare. Deras correspondance

angick dock till det masta de franska sakerne och medlen

att med härsmagt dämpa revolutionsyran i Frankriket. Ostende

eller Dunqiierqne hade blifvit föreslagne som debarquerings-

ställen för svenska och ryska troupperne, men konungen före-

drog Havre de Grace såsom närmast beläget till Paris. För

att inhämta närmare underrättelser om localiteterne vid Havre

och på vägen derifrån till den franska hufvudstaden skulle

en slags recognoscering ske. Dertill fordrades en man af be-

pröfvad skicklighet och mycket förstånd, ty commissionen var

förknippad med stora svårigheter och äfven med personliga

faror. Baron Armfelt föreslog dertill capitainen Otto Carl v.

Fieandt, som varit min kamrat vid finska recognoscerings-

verket. Han hade 1788 varit anstäld som adjutant hos bri-

gad echefen i Safvolax, baron Hastfehr, bevistat denne barons

möten med general Sprengtporten, bUf^^[t arresterad tillika

med sin chef och förd till Fredricshof, men genom sitt en-

ständiga nekande af all kännedom om de förehafde planerne

af krigshofrätten befriad. Han var likväl en ifrig Sj^rengt-

portian och till sin moraliska caractere en dålig menniskja.

Som han icke utan högst ofullkomligt förstod fransyska språ-

ket, skickades med honom en lieutenant vid Lif-reg:tet, von

König. Hela denna expedition var mig obekant, till dess

den var fulländad, då kongen en dag skickade efter mig och

visade mig en i stor scala författad charta öfver. vägen från

Paris till Havre med vidfogad beskrifning på svenska språ-

ket. Jag igenkände genast von Fieands hårda chartestyl och

hans handskrift samt fick då veta, att han varit skickad till

Frankriket och att denna charta var frukten af hans resa.

Kongen befalde mig att, så fort jag kunde, copiera chartan

och beskrifva den på fransyska, på det han kunde skicka det

af mig författade exemplar till kejsarinnan. Innom ett par

dagar hade jag upfylt denna befallning, men då jag bar char-

torne tilbaka till kongen, sade jag : »Denna charta har väl kostat

»Eders Maj.-t l)etydligt; men den hade utan någon kostnad

»och utan 1)eskickning till Frankriket kunnat af mig lika om-

Bständligen och med lika många detailler förfärdigas på min
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Dkammare, ty jag har funnit den redan graverad i Grenets

»Atlas portatif, ehuru i mindre scala». Denna anmärkning

surprenerade kongen, som hkväl bort inse omöjligheten för

hvilken som hälst att i synnerhet under den jäsning, hvaruti

Frankriket då var, annorlunda än genom begagnande af gra-

verade chartor kunna upfylla ett sådant updrag, ty farande

på en postvagn, stundom genom natten, och omgifven af up-

märksamme medresande, lät det sig icke göra att nyttja rit-

don till situationernas affattande. Det var således ett charla-

tanerie af von Fieandt att vilja anses såsom hade han uträt-

tat sitt värf. Han blef emellertid frikostigt belönad och ådaga-

lade 17 år derefter sin tacksamhet emot svenska regeringen,

derigenom att han vid fiendens inbrott i Finland 1808 skyn-

dade sig att till ryska generalitetet öfverlämna alla de char-

tor öfver Finland, som han hade i sitt våld sedan sin tjen-

stetid vid finska recognosceringscorpsen.

Konungen hade till följe af Håkansons förslag beslutit,

fastän med motvilja, att sammankalla ständerna i början af

följande året; hufvudändamålet med detta sammankallande

var reglerandet af rikets penningverk och utvägars finnande

till betalande af statsverkets genom kriget åsamkade skulder;

men till förekommande af sådane intriguer, som utbröto vid

sista riksdagen 1789, faststäldes, att ständerna skulle samlas

i Gefle, till hvilken ända en provisionnel rikssal af korsverke

och bräder der under vintern upbygdes, som sattes i förbin-

delse med slottet eller landshöfdingeresidenset, der konungen

och kronprinsen skulle bo. Från cabinettet beordrades förste

cabinettssecreteraren Silfversparre, jag och andre secreteraren

Kebon att vara kongen följagtige. Denna vinter hade det

fallit en ofantHg myckenhet af snö, så att på många ställen

under upresan till Gefle den låg högre än spetsarne af gärds-

gårdsstörarne vid landsvägen och i byarne jämnhög med kropp-

åsarne af böndernas hus. Kölden var också ganska sträng

och således mycket besvärande för dem, hvilka såsom jag i

ceremoniedrägt utan pälsar skulle vid riksdagens öppnande

den 27 Jan. åtfölja kongen i procession genom hela staden

ifrån slottet till kyrkan, der stående på det kalla stengolfvet
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i choret bevista den länge uthållande gudstjänsten och der-

ifrån vandra samma väg tilbaka till den kalla rikssalen samt

der fördröja till ceremoniens slut.

Innan afresan frän Stockholm, var det redan bekant, att

baron Ruuth skulle bhfva utnämd till landtniarskalk. Som

mitt förtroende till denne barons caractere altid var vacklande,

yttrade jag till baron Armfelt min förundran öfver detta val,

hvilket jag trodde icke medföra fullkomlig trygghet för kon-

gen ; men baronen svarade : »Ni bedrar er. Kongen kan full-

»komligt lita på Ruuth, ty han har ännu icke fått decharge

»för sin financeförvaltning och är således tvungen att skicka

»sig väl».

Straxt efter riksdagens öpnande begärde konungen af

ständerne formerandet af ett hemligt utskott, med hvilket han

kunde öfverlägga om de financeärender, hvilka voro ämnet

för detta riksmöte. Utskottets arbeten drefvos med outtrött-

lig ifver. För att icke förspilla tiden, men använda större

delen af dagen till riksdagsärenderne, på det dessa så mycket

snarare måtte kunna bringas till slut, införde konungen det

bruk, att han icke förr än kl. 6 hvar afton höll pu)>lique spis-

ning, då ingen annan än kronprinsen åt med honom, och vid

hvilket tillfälle han emottog upvaktning af ständerne, hvars

medlemmar till stort antal samlades omkring hans taffel, af

hvilka han framkallade till sin stol åtskillige, i synnerhet af

den högre adeln, för att med dem under måltiden samtala.

Omkring kl. 2 på dagen, efter slutad session i hemliga ut-

skottet och under det alla andre åto middag, gjorde han en

promenade på de toma gatorne i staden, merendels till fots,

och vanligen åtföljd af ötverste kammarjunkaren, generalen

baron Taube. Man fick sedan veta, att kongamördaren An-

karström ett par gånger följt honom på afstånd under dessa

promenader med laddade pistoler för att afvagta tillfälle att

få skjuta honom. De tre ofrälse stånden fortforo att ådaga-

lägga den största tillgifvenhet för konungen. Innom första

ståndet jäste deremot den största förbittring så väl emot de

tre stånden som emot kongens person; men adelståndets

ledare hade insett deras politiciue fordra och nödvändigheten
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bjuda att fördölja dessa tänkesätt. Således instälde sig gan-

ska ofta på konungens middagscourer de förnämste ledamö-

ter af den adliga oppositionen; de visade der ett sorgfälligt

bemödande att göra sig bemärkte och iakttogo i deras yttre

skick den största vördnad för majestätet ; de Ijlefvo äfven af

konungen med en uprigtig välvilja bemötte. Man såg tj-dli-

gen, att han var synnerligen fägnad af deras närmande till

honom, och att han bedömde dem efter den behagliga yta

de framtedde. Jag för min del blef också bedragen af hvad

jag såg. En afton, då desse for fiendtliga tänkesätt emot

kongen allmänt kände personer till större antal samlat sig

omkring hans bord samt med djupa bugningar och anleten,

lysande af tillfredsställelse, besvarade hans vänliga l:)lickar och

hälsningar, sade jag till generalen, baron Cederström, bredvid

hvilken jag händelsevis stod: »Det är rätt glädjefuUt att se,

»huru konungens ovänner omsider börja att göra honom rätt-

»visa samt ångra deras förra upförande». Efter någon stunds

t3'stnad svarade han: »Just nu, under detta deras beteeende

»anser jag dem som farligast.):) Detta yttrande tillräknade

jag baronens naturliga benägenhet att se svart och fastade mig

ej dervid ; men följande händelser utvisade, att denne inskränkte

man likväl i anseende till denna omständighet såg mycket

längre och rättare än konungen sjelf

Jag var i första dagarne af riksdagen vittne till den högt

updrifne ovilja^ som innom adeln rådde emot presteståndet.

Riddei-skapet och adeln hade sitt samlingsrum i lazarettskyr-

kan. Jag begaf mig dit blott för att se localen och place-

rade mig på någon af bänkarne närmast dörren, emedan jag

icke hade tid att länge dröja. De mig omgifvande personer

voro alla för mig okände. En vaktmästare inträdde för att

bära ett budskap till landtmarskalken, som afbröt den för

handen varande öfverläggning och tillkännagaf, att en deputa-

tion från vördige presteståndet, anförd af biskop AVallquist,

ville hafva företräde, påminde, att den skulle enligt antaget

bruk emottagas utanför dörren och inbeledsagas af ett visst

antal adelsmän, samt att aktningen för ett medstånd fordrade,

att vid dess ankomst hattarne skulle aftagas. Nu uphof sig
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ett sorl af missnöje, ogillande och smädeord emot ståndet

och i synnerhet emot deputationens anförare. Ingen ville

underkasta sig den möda att stiga upp från sin plats för att

gå presterne till möte. Riddarehusfiscalen blef omsider för-

anlåten att upropa namnen på de 12, hvilka voro nödsakade

att gå, och som gingo med motvilja. Under tiden måste

deputationen vänta i den kalla förstugan. Omsider öpnades

dörrarne och den inträdde; landtmarskalken upsteg från sin

stol och stälde sig med stafven i hand för att emottaga och

besvara ståndets hälsning. Under framgåendet till choret

bugade biskop "Wallquist sig till höger och vänster för adels-

männerne, som blefvo sittande på sina bänkar med l^etäckta

hufvuden, och som beneventerade honom med blickar af hat

och förakt samt med uttryck, hvilka han tydligen hörde utan

att låtsa höra dem, af svarta ho/var, Jcöjjte slafvar, förrädare

m. m. Sedan han framkommit till landtmarskalken och denne

äskat tystnad af det fortfarande sorlet, började han med sin

välljudande röst och med sin naturliga vältalighet ett tal,

upfyldt af de utsöktaste loford för rikets första stånd, uphöjde

ridderskapet och adelns i alla tider och nu senast i det sista

kriget ådagalagde mannamod och tapperhet, dess kärlek för

fäderneslandet, dess trohet emot kongen, dess rättmätiga an-

språk på nationens allmänna och presteståndets enskilda tack-

samhet och aktning o. s. v. Under detta vackra tal, som

åhördes med den största upmärksamhet och med en ständigt

växande tillfredsställelse, såg jag, huru mina grannar, den

ena efter den andra, togo hattarne af sina hufvuden
;
jag hörde

dem säga sagta till hvarandra: »Men den biskop Wallquist

är hkväl en man af ofantligt stora talanger och han talar som

en engel.» Sedan landtmarskalken besvarat talet, återvände

deputationen och blef då under sitt återtåg bemött med den

utmärktaste vänlighet; alla sökte att få buga sig med hatten

i hand för den vältalige biskopen; de, som på bänkarne suto

närmast gången, sträckte sig fram för att få taga i hand några

af de deputerade presterne; dessa sågo nu icke annat än för-

nöjde ansigten och hörde blott orden: suherht, förträffligt,

det var ett utomordentligt vackert tal m. m. dylikt. Samma
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afton besökte jag biskop Wallquist och lyckönskade honom

till den lysande seger han vunnit. Han svarade leende : »Jag

»kunde förut föreställa mig, hurudan min reception på rid-

»darehuset skulle blifva och jag hörde sedan ganska väl alla

Dde oquädingsord, med h\'ilka jag vid mitt inträde hälsades;

»men de bringade mig ej ur min fattning, ty jag var full-

»komligt säker, att jag slutligen skulle vinna bataillen.»

Utom de tafilar, som vid denna riksdag underhöllos för

landtmarskalken och de öfrige af ståndens talemän, hade baron

Armfelt äfven en taffel. Denne baron befann sig då i sin

högsta apogée af ära, lycka och framgång. Han hade under

kriget utmärkt sig genom ett lysande mod, och han kom

derifrån med hedrande sår; han hade afslutat freden vid

Verele och var nu prydd med de tre nordiska rikenas för-

nämsta ordnar; derjämte innehade han, som det troddes, främ-

sta rummet i kongens vänskap och förtroende; men sannin-

gen ålägger mig att erkänna, att han vid denna tidpunkt af

sin lefnad i många hänseenden åsidosatte den varsamhet och

försigtighet han bort iakttaga för att icke än mera reta sin-

nena emot sig. Under förevändning, att hans hälsotillstånd

icke tillät honom att nyttja vagn, lät han hvar afton bära

sig från sitt quarter till den publiqua spisningen på slottet i

en prägtig portchaise, som var omgifven af facklor samt af

en här af adjutanter, och portechaisen bars uppföre trapporna

ända till öfre förstugan. Denna fursthga ståt misshagade all-

mänt. Ehuru han icke hade smak för spel, spelades dock

ofta hos honom sådane, hvarvid betydhga summor förlorades.

Detta slöseri contrasterade alltför mycket emot rikets nu-

varande belägenhet och emot den hushållning och sparsam-

het, som mera än förr voro nödvändiga att iakttaga. Men

det, som i synnerhet gaf rättmätiga anledningar till klander,

var den obetänksamhet, hvarmed han vid flera tillfällen

yttrade sig. En gång, då jag med Silfversparre hade antagit

bjudning till hans bord, h\ålken jag ofta undandrog mig, och

just då vi skulle sätta oss, ropade han, utan afseende derpå

att ibland hans gäster befunno sig flere förnäme personer af

oppositionspartiet, handlanden i Gefle Walley till sig och
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sade: »Kom och sätt er bredvid mig. Ni hörer till borger-

»skapet i denna stad, med hvilket konungen är särdeles nöjd.

»Det söker på alt sätt att gå hans önskningar till möte, då

»deremot Stockholms borgerskap gör tvärtom. Om kongen

»säger att korpen är svart, så säga de, att han är hvit.» Och

N. B. flere af Stockholms stads deputerade och deribland den

ibland dem betydande garfvaren Johan Westin, sedermera

stadsmajor, suto vid bordet, och han såg just på dem, under

det han fälde dessa yttranden. Stockholms borgerskap hade

likväl under kriget lämnat kongen de uppenbaraste bevis af

trohet och tillgifvenhet och borde känna sig djupt såradt af

detta bevis af glömska och otacksamhet i anseende till deras

mångfaldiga och stora uppoftringar. En annan gång, då jag

hade något att tala med baronen och kom en morgon tidigt

till honom, fann jag honom sittande i en länstol, oklädd i

sin nattråck med ett öppet bref i handen och låtande kamma
sitt hår. Han var omgifven af flere ibland cheferne för op-

positionspartiet innom adeln, hvilka ofta besökte honom för

att begagna, till fördel för deras planer, hans lättsinniga öp-

penhet. Så snart jag inkom i rummet, sade han: »Har ni

»hört den faseliga tidningen från Wasa, om hvilken kongen

»med en courier fått rapport i natt?» — »IS'ey». — »Vid valet

»till riksdagsman för staden hade rådman Fahlander, af

»konungens parti, lilifvit vald. För att hindra honom att

»resa blef han i mörkret på gatan anfallen af masquerade

»karlar och lämnad der liggande med fjorton knifstyng i

»kroppen. Vid courierens afgång var man ännu osäker, om
»hans lif kunde räddas.» — »Det var en ryslig händelse». —
»Ja, vet ni, hvem som tillstält den?» — »Ney». — »Jo, det

»är den infame hofrättsrådet Lode, som icke fick tillåtelse att

»komma till 1789 års riksdag, och som är konungens afsvurne

»fiende.» — Förskräckt öfver en sådan utlåtenhet i så många

personers närvaro, närmade jag mig till honom och sade

sagta: »Comment pouvez vous faire une telle accusation

»contre un homme, qui n'est pas encore légalement jugé?» — ^

' »Huru kan ni framställa en sådan anklagelse mot en man, som

ännu ej är lagligen dumd?»
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»Åh! sade han högt; jag vet hvad jag säger, och kongen har

»redan anbefalt den strängaste undersöknings anställande

»öfver detta mord och öfver upphofsmännen dertill.» — Om
också misstankan om Lodes delaktighet i denna mordanlägg-

ning varit grundad, såsom de frän Wasa sedermera ankomne

rykten verkligen påstodo, så var det likväl oförsvarligt af

hvilken som häldst, men i synnerhet af en person, som stod

så nära konungen, att sanctionnera denna misstanka genom

sin bekräftelse, innan ransakning om missgerningen ännu var

börjad, och häldst i närvaro af medlemmar utaf det parti,

med hvilket Lode var innerligen förbunden. Det var denne

Lode, som, ofullkomligen rentvättad från den honom i denna

sak gjorde beskyllning och blefven genom l)aron Reuterholms

inflytelse samma år justitiecantzler, sedermera lämnade sig

till ett villigt och ilskefullt redskap för den emot baron Arm-

felt anstälde förföljelse. Hvad Fahlander angick, så voro hans

undfångne sår icke dödlige, och han kunde ännu innan riks-

dagens slut i februarii månad låta transportera sig till Gefle,

der han, med alla sina förbindningar, fick en audience hos

konungen. Han blef sedan under Gustaf Adolphs regering

adlad under namnet Wasastjerna. Sedan Lode bUfvit justi-

tiecanceller, erhöll Wasa hofrätt en kunglig befallning att till-

dela adv.-fiskalen Bergvall samt kämners och rådstufvurätterne

i staden en alfvarsam skrapa för det sätt, som blifvit nyttjadt

i ransakningen af detta mål. Man \i\\e då mera icke utröna

sanningen. Den skulle deremot undertryckas.

Riksdagen hade icke länge fortfarit, innan jag fick ett

bref från den äldre brodern, lagman Axel Reuterholm, dateradt

Åbo eller Svedja, jag minnes ej rätt hvilketdera, hvaruti han

underrättade mig, att en jude vid namn Aaron Jsaac blifvit

af landshöfdingeembetet i Åbo arresterad såsom utprånglare

af falska krigscommissariets sedlar eller så kallade Fahne-

hjelmare, och han lät mig med perfida vändningar förstå,

icke allenast att det rykte blifvit i Finland utspridt, utan

ock att han för sin del icke tviflade om dess sanning, att

denna utprångling skedde för konungens egen räkning, som

dertill nyttjat grefve Munck, af hvilken juden skulle hafva
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fått sedlarne. Jag blef uppbragt öfver denna långt drifna

oförskämdhet, och utan att nämna för någon, att jag erhållit

ett sådant bref, besvarade jag det med uttryck af den högsta

förargelse. Men några dagar derefter fick jag höra, att detta

skändliga rykte fått fart, åtminstone i hvad angick grefve

Muncks delagtighet i den falska sedelfabricationen ; att konun-

gen hållit en lång conseil i det ämnet med de på stället

varande förnämste embetsmän; att grefve Muncks bror och

hans cousin, landshöfdingen i Åbo, Willebrand, blifvit skic-

kade från Gefle till Stockholm för att underrätta honom om
de gjorde angifvelserne ; att generaladjutanten Göran Jägerhorn

bliivit kallad från hufvudstaden till Gefle för att, som jag

tror, med Georgii (sedermera landshöfding i Stockholms län)

afgå till Finland och inhämta upplysning, huruvida de falska

sedlarne blifvit vidare utspridde i landet. Sedan Jägerhorn

efter sin ankomst varit hos kongen, kom han till mig och

omtalade det updrag han fått. Jag frågade honom då, hvad

han trodde rörande ryktet om grefve Muncks delagtighet i

denna smutsiga sak. Han, som var grefvens vän och anför-

vandt samt dagligen umgicks med honom, svarade : »att ryk-

»tet var en infamie, att det var uppdiktadt af konungens tien-

»der; att han innan sin afresa från Stockholm varit hos

v»Muncken och berättat om den befallning han fått att resa

»till Finland och om ändamålet för denna resa; att grefve

»Munck då sagt : »Använd all möda, min käre Bror, att upp-

»täcka rätta sammanhanget härmed; det är en djup intrigue,

»som bör undersökas ända till roten.» Jägerhorns öfvertygelse

om grefve Muncks oskuld fortplantade sig på mig så myc-

ket lättare, som nämde grefve, oaktadt hans erkända in-

skränkthet till förstånd och kunskaper samt otyglade häftig-

het, likväl förstått att förvärfva sig i allmänheten anseende

af den mast obefläckade redlighet och oegennytta. Det

skulle dock icke dröja länge, innan jag skulle få en motsatt

öfvertygelse.

En tilldragelse af annan art skadade vid denna tid

grefve Munck. Innan konungens afresa till Gefle hade gref-

ven lämnat till honom en memoire af egen upsättning, uti
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hNilken han anklagade såsom förrädare emot konungens per-

son och riket baron Armfelt och en mängd andre embets-

män, till hvilka konungen hade förtroende. Kanske afsigten

dermed var at leda upmärksamheten från sig på dem, hvilka

han ansåg som sina ovänner ; men den förfelades. Konun-

gen upretades af dessa beskyllningar och meddelade dem åt

de anklagade personerne, som genom detta Munckens steg

ingen ting förlorade i kongens aktning. Grefve Muncks oför-

ståndiga förfarande i denna del blef kändt af den så kallade

fransyska Armfelt, en het och orimlig menniskja, som länge

tjenat i Frankriket vid regimentet Royal Suéde och utmärkt

sig vid belägringen af Gil^raltar, som icke talade om annat

än sina många dueller och uppblandade sitt tal med skryt

och fanfaronnader. Han ansåg sig förbunden, i anseende till

sin långväga slägtskap med baron Armfelt, att utmana grefve

Munck, för det han antastat baronen. Grefven, som icke

älskade dueller, vägrade först att antaga utmaningen i an-

seende till sin höga rang och sin seraphimerorden, men måste

dock följande dagen möta öfverste Armfelt, hvarvid han hade

till secundant hofstallmästaren baron v. Essen, hvilken gemen-

samt med Armfelts secundant, öfverste Gedda, lyckades att

afböja vidare följder af denna utmaning. Öfver denna hän-

delse fäldes olika omdömen. Baron Armfelts ovänner ut;

spridde, att han äggat öfversten till den gjorde utmaningen,

en beskyllning som han aldeles icke förtjenade; han var

tvärtom upbragt emot den kitslige utmanaren; somlige gil-

lade grefve Muncks vägrande att slåss med en fantast, andre

ansågo detta vägrande som prof af feghet, och det förspordes,

att konungen sjelf var af sistnämde mening.

Riksdagen räckte icke fullt en månad. Redan den 24

februari kunde den slutas, och konungen återvände genast

till Stockholm. Ärenderne hade behandlats med lugn, och

ändamålet för detta riksmöte var vunnet. Konungens far-

hågor för detsamma hade befunnits ogrundade, och han var

innerligen tillfredsstäld öfver den enighet, som rådt innom

ständerne, men i sjTinerhet öfver den eftergifvenhet, ridder-

skapet och adeln visat, samt öfver den beställsamhet, hvarmed
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detta stånds förnämsta närvarande ledamöter sökt att närma

sig till honom. Han förestälde sig, hvad han gärna önskade,

att deras emot det vid 1789 års riksdag nu så stridande

beteende var motiveradt af en nprigtig håg att bringa det

framfarna i förgätenhet samt af en vaknad känsla af deras

sanna fördelar. Han smickrade sig med den förhoppning

att ifrån denna riksdag få börja en ny tideräkning af glada

och lyckliga dagar och yttrade sig, innan han länniade Gefle,

med mycket mindre värma än förr om deltagande i coahtio-

nen emot de franske revolutionnairerne. Han sade åt grefve

Oxenstjerna, hvilken berättade mig det: »Efter alt, hvad

»nationen nu gjort för mig, anser jag mig skyldig att upp-

»offra alt för henne och att besvara hennes tillgifvenhet med
»de outtröttligaste omsorger för hennes väl. Jag har gjort

»alt, hvad pligt och tacksamhet af mig fordrat, för den olyck-

»lige konungen i Frankriket och hans famille, men ensam

»kan jag ingen ting vidare uträtta, och om kejsarinnan icke

»har alfvare med sina utlofvade rustningar, hvilket S3'nes mig

»sannolikt, så är jag ursägtad.» Han fortfor väl i sina sam-

tal med marciuis de Bouillés son, hvilken kommit till Gefie,

äfvensom med de franske prinsarnes agent, baron dEscars,

efter sin återkomst till Stockholm samt i sin correspondance

nied baron Oxenstjerna, som var hans sändebud hos desse

prinsar, på samma gång som grefve Romanzoff (sedermera

rj^ska rikets cantzler) var af kejsarinnan hos dem accrediterad,

samt i sin cabinettscorrespondance med svenska ministrarne

vid utrikes hof att i anseende till de franske sakerne föra

samma tungomål som förut; men för flere förtrogne personer

)'ttrade han sig likväl i Stockholm efter den slutade riks-

dagen ixå samma sätt som till grefve Oxenstjerna i Gefie.

Men som det var allmänt kändt, att han utsett de regimen-

ter, hvilka, i fall af en landstigning på Frankrikets norra

kust, skulle dertill användas och äfven designerat de befäl-

hafvare, hvilka skulle dervid nyttjas, då deremot hans hem-

liga yttranden i detta ämne icke voro bekante, så rotades alt

mera och updrefs till den högsta förbittring den adliga op-

positionens ovilja emot honom; hon ville, att man i detta

Ehrenströms Anteckningar. 25
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korståg skulle se ett fattadt beslut att förstöra Sverige samt

en brottslig liknöjdhet för egna undersåtares väl blott för

tillfredsställandet af en personlig ärelystnad; hon hoppades, att

detta beslut, hvarom hon sorgfälligt sökte utbreda allmän

kännedom, skulle göra konungen så hatad i nationen, som

hennes hämdgirighet emot honom det fordrade, och hon räk-

nade derpå att genom ådagaläggande af hans krigiska afsig-

ter emot Frankriket kunna förstärka sitt anhang, icke alle-

nast med alla fäderneslandets vänner, utan ock med det dag-

ligen i antal tillväxande parti, som, förtjusadt af de väl-

ljudande phraserne i talen från franska nationalförsamlingens

tribun, var intaget af enthousiasm för en revolution, af hvil-

ken det väntade sig verldens pånyttfödelse och frihetens gyl-

lene ålder. Hennes uträkningar felslogo icke aldeles. Hon

lyckades verkligen att väcka djupa farhågor för följderna af

konungens tillkännagifna chevaleresque tänkesätt i anseende

till Frankriket och att fortplanta missnöjet emot en konung,

hvilken utmålades som en despot, färdig att i det främmande

landet undertrycka menniskans der återvundna rättigheter,*

för att sedermera än mera quäfva dem i sitt eget. Under

dessa stämplingar, ifrigt beredde och utförde i mörkret, samt

hvilka innan kort skulle utbryta i dagsljuset genom ett af-

skyvärdt mord, var konungen bedragen i begreppet om sin

ställning. Han inbillade sig, att den oväntade foglighet, oppo-

sitionen visat i Gefle, var ett otvifvelagtigt bevis deraf, att

hon nedlagt sina vapen och ville genom ett motsatt förhål-

lande godtgöra sin förr ådagalagda fiendtlighet. Till betygande

af sitt nöje med riksdagen, utnämde han landtmarskalken

baron Ruuth till grefve och ville gifva commendeursbandet af

Wasaorden åt lagman Håkansson, som likväl undanl)ad sig

denna nädebevisning.

Det var icke förr än en lång tid härefter, som jag fick

veta, att konungen, som efter sin hemkomst från Gefle för-

gäfves väntat, att grefve Munck skulle söka tilltalle att ur-

skulda sig för den emot honom gjorda beskyllning om med-

vetenhet eller delagtighet i fabricationen af de falska sedlarne,

ett tillfälle, hvarom han visat sig så angelägen, då han be-
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gärt att till mundtlig förklarings afgifvande få komma till

Gefle, hvilket blifvit honom vägradt, nu var högligen förundrad

och missnöjd öfver grefvens iakttagande tystnad, som föran-

ledde till svåra misstankar emot honom. Omsider beredde

baron Armfelt en audience för honom, hvarigenom hans sak

ännu mera förvärrades i konungens ögon, ty i stället att

öppet och redligt besvara de honom gjorde frågor, afvek han

ständigt i sina svar från hufvudämnet till andra alldeles icke

dithörande ämnen och uttömde helt och hållit konungens

tålamod. Någre dagar derefter hade han blifvit kallad till

Haga för att, som jag tror, i drotsens närvaro ytterligare

tillfrågas, med förklarande, att detta vore sista gången som

en sådan nåd honom bevisades, och att, om han än vidare

ville fördölja sanningen, skulle dess upptäckande komma att

bero af laga undersökning inför domstolen. Då skall han

hafva erkänt, att han missbrukat kongens namn till att förmå

majoren Appelquist att gravera plåtarne till dessa sedlar;

men på konungens föreställning om den nesliga brottslighet,

han derigenom begått, om det ansvar inför rikets lag, som

han ådragit sig, och om det straff, som den bestämde för en

sådan gerning, hade han först sagt: »Om jag blir anklagad,

»så yppar jag den fabrication af falska Imperialer, som på

»grefve Ruuts föranstaltande blifvit gjord.» »Detta yppande»,

hade kongen svarat, »skulle lägga ert hufvud för edra fötter,

»ty det var en statssal:, ett tillämnadt medel, som likväl icke

»blef begagnadt, att under krig skada en fiende, men ej syf-

»tande på enskild nedrig vinning.» Sedermera hade grefven

yttrat sig: »Jag kan icke mera än betala den skada som

»skedt.» — »Tror ni då, att lagen och allmänna säkerheten

»äro tillfredsställda med den blotta betalningen», frågade kon-

gen, »och förtjenar det begångne brottet i sig sjelf icke till-

»börlig Ijestraffning ?» — Vid slutet af detta samtal förklarade

konungen, att den enda nåd, som kunde grefven bevisas, vore,

att, sedan han infriat alla sina falska sedlar, så att ingen

menniskja blifvit genom honom i detta hänseende lidande,

honom l^kulle länmas tillåtelse att begifva sig ur riket, att

han skulle antaga ett främmande namn samt jämte under-
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rättelse om sin död inskicka sina ordenstecken till ordens-

capitlet. — Alt detta hade konungen omständligen berättat

på Haga, om jag rätt minnes, den 16 Mars, eller samma dag

han blef skjuten, för dåvarande öfversten vid Björneborgs

regemente (nu president och grefve) Aminoff ; men som redan

nämdt är, för mig var rätta sammanhanget med grefve ]\Iuncks

affaire på den tiden aldeles obekant.

Innan jag går längre med min berättelse, bör jag om-

förmäla en sällsam anecdote. Jag hade upptagit hos mig en

liten gosse såsom eget barn. Han var af samma famille som

jag, men endast på mycket långt håll med mig beslägtad.

Hans vanartiga mor hade nyttjat det vackra, 5-åriga barnet

att, åtföljdt af en piga, gå omkring i husen och begära under-

stöd. Genom general Jägerhorn, hos hvilken han varit, erhöll

jag underrättelse om hans existens och fick sedan moderns

tillåtelse att behålla och uppfostra hennes son. Men då hon

derjemte icke fick så ofta och så mycket penningar af mig,

som hon fordrade, nyttjade hon en dag tillfället, då gossen

var skickad till min bror för att leka med våra dervarande

systerdöttrar, som voro af samma ålder som han, att locka

honom ut till ett samtal, då hon med det samma förde

honom bort med sig. Denna händelse förmådde mig att för

första gången, kort före afresan till Gefle, fara till police

mästaren, lagman Liljesparre, för att ])egära hans skydd för

barnet emot dess mor. Det lofvade han mig genast med

mycken beredvillighet, men började straxt derefter för mig,

som icke hade någon närmare liekantskap med honom, en

berättelse om de efter hans mening vådliga förändringar,

som kongen af revisionssecreteraren af Låstbom, underståthål-

laren Ahlman, lagman Håkansson m. fl. blifvit förledd att

göra med hufvudstadens police, och hvilka förändringar han

med mycken ifver och under hans vanliga svåra svordomar

påstod vara af dem föreslagne i förrädiska afsigter. I synner-

het syntes han vara på det högsta förlnttrad öfver den skedde

indragningen af de medel, som han haft till sin disposition

för underhållandet af den hemliga policen. I anseende till

den ofördelagtiga tanka, jag hade om denne mannens grund-
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satser och handlingssätt, var jag icke mycket belåten med

det förtroende han gjorde mig af sina enskilda missnöjen,

och för att aflägsna hos honom den föreställning, att jag skulle

göra något bruk af detta förtroende, frågade jag honom, om
han icke talat härom med kongen sjelf. »Ah, ja», svarade

han, »visst har jag det.» — »Nå, hvad har han sagt härom?»

— »Min käre Liljesparre», sade han, »både ni och jag hafva

»tagit oss mera magt än oss rätteligen tillkommit. Det är

»tid, att vi afstå något deraf.» — »Med en sådan persifflage»,

tillade den upretade police mästaren, »afvisade den herren en

»trogen tjenares nitfulla och uprigtiga varningar ; men han får

»sjelf pligta för sin benägenhet att sätta tro till elaka rådgif-

»vare, ty, ta mig tusand jag svarar nu icke

»för hans lif i tre månacler.D En rysning öfvergick mig vid

detta uttiyck, som jag tillskref mera hans emot sina ovänner

lågande vrede än hans förutseende; jag skyndade mig bort

ifrån denne eldsprutande Volcan, men ty värre! hans spå-

dom blef till pricka upfyld. Innom mindre tid än tre må-

nader var kongen mördad och död.

Det väckte förundran, att oppositionens ledamöter at adeln

\dd återkomsten från riksdagen i Gefle i stället att skynda

till sina hemvist i provinserne quarstadnade i hufvudstaden,

likasom ville de der afbida någon väntad underrättelse. ]\len

som alt var lugnt och stilla, ledde denna förundran icke till

några obehagliga slutsatser. Aldrig har någon conspiration

haft ett större antal medvetande, men aldrig har hemligheten

varit bättre bevarad. Om ock Liljesparres sedermera för ko-

nung Gustaf Adolph, såsom sjelf regerande, gjorda påstående,

att 3,000 adelsmän kände mordanläggningen emot hans far,

var öfverdrifvet och obevisligt, är det dock satt utom alt tvif-

vel, att denna kännedom var utbredd icke allenast i lands-

orterne, utan ock utom riket. I Paris berättades kongens

mord såsom verkstäldt vid den tid det föröfvades i Stockholm.

Genom Hamburg passerade vid denna tid en fransk courir,

jag minnes icke hvarifrån eller hvarthän, som tillkännagaf,

att ett stort hufvud fallit i Norden. Till flere landshöfdinge-

residenser i Sverige inströmmade den kringboende adeln
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efter den 10 mars, då enligt den första planen mordet skulle

ske, för att invänta postens ankomst från Stockholm och

vände åter om hvar till sitt, då den icke medförde den vän-

tade underrättelsen.

Den 16 mars var en fredag. Konungen hade ifrån sin

ungdom haft en slags terreur för denna månad och var då

vanligen vid ett tungt sinne samt talade ofta om les Ides

de Mars. Denna dag var bestämd till en masqueradebal på

operahuset. Konungen, som denna tid vistades i nya slottet

på Haga, hade der ätit middag med några få personer. Om
aftonen kom han in till spectaclet och for derifrån till opera-

huset att soupera. Det var postdag, och vi suto på cabinet-

tet för att expediera posten. Sedan den var hopslagen och

afsänd till postcontoiret gingo vi hem. Statssecreteraren Franc

och Silfversparre, hvilka bodde i posthuset, jag, som bodde i

Trångsund, följdes åt. Hvar och en af oss hade en betjent

som bar en lanterna. Utanför slottet mötte vi grefve Måns

Stenbock, som sade: »på långt håll förekomma herrarne mig

som en begrafningsprocession», hvaråt vi skrattade utan att

föreställa oss, att i samma ögnablick en sådan af en ryslig be-

skaffenhet bereddes i operasalen. Vid min hemkomst lade

jag mig att sofva och sof ganska tranquilt. Jag väcktes föl-

jande morgonen den 17 Mars af min betjent, som varit ute

i staden och som med en förfärad ton sade: »Hvilken olycka!

»kongen är skjuten.» Jag satte mig upp i sängen och frå-

gade betjenten, om han blifvit galen? »Nej», svarade han,

»Gud nåde; nog är det sannt hvad jag säger.» — »Hvem har

»sagt dig det?» — »Konungens egen betjening och folket, som

»står gråtande omkring slottet.» Min förskräckelse öfver denna

tidning var obeskriflig. Jag steg upp för att kläda mig. Under

min klädsel upkom Netherwood, som då var page, och som

sedermera dog på S:t Domingo i Buonapartes tjenst. Han gaf

mig närmare detailler om den ohyggliga händelsen.

Jag skyndade mig upp på slottet. Der träfiade jag hofstall-

mästaren baron von Essen i matsalen. Jag visste redan af Nether-

-\voods berättelse, att baronen följt konungen, då det olyckliga

skottet skedde. Jag frågade om tillgången, och han berättade, att
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vid soiipén han sutit bredvid kongen, då kammartjenaren Remi

lämnat Hans Maj:t den billet, som en gosse upburit, sägande

att han fått den af en okänd herre på gatan. Sedan kongen

läst den, gaf han den åt baron von Essen. Den innehöll,

som bekant är, en åtvarning att icke bevista masqueraden.

Konungen fäste icke någon iipmärksamhet dervid, utan åter-

tog billeten och stoppade den hos sig. Efter soupén tog han

baron von Essen med sig och gick i sin grillerade lilla loge

vid avantscenen; han öpnade trädfönstren och såg ner i salen.

Han var då fullt klädd och sade högt: »Här är ännu icke

mycket folk.» Så snart han blef synlig i logen, groupperade

sig några masquer nedanföre och sågo upp åt logen. Sedan

konungen dröjt en stund i denna loge, tillslöt han åter fönst-

ren och sade: »Om de nu velat mörda mig, hade de dertill

»haft det bästa tillfälle»
;
gick derifrån tilbaka till sina rum,

tog sin domino, masquerade sig och återvände till salen, der

han gick tvänne gånger omkring, då samma grouppe af masquer

följde honom, till dess en af dem närmade sig och satte obe-

märkt pistolmynningen i hans rygg och aflossade det fatala

skottet, hvarvid kongen sade till baron von Essen: je suis

blessé! »Som jag såg», sade baronen, »att dessa masquer trängde

»sig alt närmare på honom, skyndade jag mig att ställa mig

»emellan dem och kongen, att de icke skulle få fullborda mor-

»det, samt förde honom till en bänk, der han satte sig, men blef

»öfverfallen af en svimning, så att hatten föll af hans hufvud

»på golfvet, men han kom sig straxt åter före, så att han kunde,

»stödd på mig, sjelf åter gå in i sina rum. Imedlertid, för

»att väcka oreda, ropades af de sammansvurne : elden är lös,

»hvarigenom många fingo tillfälle att skynda sig ur salen,

»innan befallning gafs, att alla närvarande skulle demasquera

»sig och deras namn upskrifvas.» Sedan baron von Essen

slutat sin berättelse, frågade jag, hvårföre han, som läst bil-

leten och deraf sett, att ett försåt emot kongen var å färde,

icke sökt att hindra honom från bevistande af den olyckhga

masqueraden. »Hvartill», svarade han, »skulle hafva tjent ett

»bemödande att afhålla honom derifrån? Ni vet huru mycket

»han föraktat anonyma bref, innehållande hotelser och var-
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»ningar, hvaraf han har en hel bureaulåda full. Alla mina

»försök i den vägen skulle hafva varit fåfänga. Han har allid

»förestält sig, att man med sådana skrifvelser endast haft

»för afsigt att sätta på prof hans mod, och hvad han af alt

»mast fruktat har varit att synas rädd. För att undvika en

»sådan misstanka, har han beständigt varit för mycket oför-

»vägen och trotsande.» »Men», sade jag; »då nu Herr Baron

»läst billeten och sedan sjelf fastade upmärksamhet vid den

»grouppe af masquer, som stadnade nedanför den grillerade

»logen, när konungen omasquerad befann sig der, samt der-

»efter följde och omringade honom, sedan han masquerad

»nerkommit i salen, så förundrar det mig, att icke Herr Baron

»\ådtog, utan konungens vetskap, några mått till hans säker

-

»het.» — »Huru skulle jag», svarade han. »kunna tänka på möj-

»ligheten af en sådan ogerning och hvilka säkerhetsmått skulle

»jag hafva kunnat vidtaga ibland en mängd masquer, som

»trängde sig omkring honom, h-vilken, under alla förklädnin-

»gar, alltid var straxt igenkänd?» Dessa svar kunde jag icke

vederlägga, men icke tillfredsstälde de mig helt och hållet.

Det lades sedermera af många baronen till last, att han vid

detta vigtiga tillfälle icke iakttagit alt hvad han både kunnat

och bort för konungens säkerhet, och då vid hans utnäm-

nande till seraphimerriddare under minderårighetsregeringen

denna utnämning förklarades som en belöning för hans up-

förande vid samma tillfälle, syntes det som ville man egent-

ligen belöna hans då ådagalagda uraktlåtenhet.

Under mitt samtal med baron von Essen var konungens

matsal nästan tom, men den fyldes snart af personer utaf alla

partier, hvilka kommo för att underrätta sig om monarkens

tillstånd. Att han icke straxt stupat för skottet, var en

missräkning, som fLirsatte mördarena i största bekymmer. Den

tillämnade revolution i styrelsen, som vid hans förmodade fall

skulle utbryta, blef nu omöjlig att utföra. Det blef bekant,

att två compagnier af Svea lifgardet erhållit ordres af deras

chefer att på första vink föregående natt vara färdige till up-

brott. Det föreföll besynnerligt, att budbäraren, som från

operan tillförde hertig Carl underrättelse om mordet, träfifade
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honom den timma af natten, då han vanHgen låg i sin säng,

fullt klädd. Sedan baron Armfelt något återhämtat sig från

den första förskräckelsen öfver den grufiiga missgerningen,

hade han beordrat Andra gardet, hvars secondehef han var,

att skarpladda sina gevär och hålla sig färdigt att marschera.

Men detta försigtighetsmått behöfdes ej för att hålla conspi-

rateurerne i tygeln. Förfärade af den opåräknade omständig-

het, att kongen oaktadt sin erhållne blessure ännu lefde, up-

skrämde af den förbittring, hvarmed Stockholms invånare i

allmänhet ansågo den skändhga missgerningen, en känsla som

de började förese skulle utbreda sig ibland folket i hela riket,

nedslagne af den tillgifvenhet, som högljudt yttrades för den

i sitt blod liggande monarken, och af de förbannelser, som de

på gator och torg hörde utgjutas emot hans ännu okände

banemän, vågade de ingenting företaga för fullbordandet af

sina i^laner. De voro endast sorgfällige att fördölja sin egen

delagtighet i brottet.

Ibland de förste, som upkommo i matsalen, var ma-

joren vid Svea gardet Pontus Lilljehorn. Ehuru upfostrad

af konungen, hvars page han varit, och ehuru skyldig ho-

nom tacksamhet för alt livad han var och hvad han ägde,

var det dock bekant, att han hörde till oppositionen; men
som han derjemte förskaffat sig anseende af en i grund

hederlig man, hade jag i ett l)ref från Finland till en vän,

under 1790 års campagne, yttrat mig om honom med högsta

beröm i anledning af en militairisk operation, som han ut-

fört, och tillagt, att, ehuru Pontus Lilljehorn räknades till

de missnöjdes parti, kunde dock konungen icke anförtro sina

angelägenheter och sitt lif i säkrare händer än hans. Detta

bref hade kommit till hans kunskap, och ifrån den stunden

visade han mig synnerlig vänskap. Nu nalkades han mig i

det 'fönster, der jag stod fördjupad i dystra betraktelser, och

började sjelf att med fasa omtala den rysliga händelsen såsom

vanärande för nationen, i fall någon svensk man hade del

deruti. Hvad han härom sade fann jag vara fullkomligen

öfverensstämmande med den fördelagtiga mening, som jag hade

om hans caractere och tänkesätt. Då konungen, efter att hafva
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emottagit ett rörande besök af drottningen, fick veta, att Lillje-

horn var i matsalen, lät han inkalla honom och sade under

det han räckte honom sin hand: »Hvem skulle hafva trott,

»Pontus, att, sedan jag undsluppit så många faror i kriget,

»en mördares skott i min egen hufvudstad skulle lägga mig

»på sjukbädden?» Lilljehorn kysste med värma den honom

räckta handen och förklarade den innerligaste afsky för den

begångna missgerningen samt kom derefter åter ut och fort-

satte sitt påbörjade samtal med mig. Jag erinrar mig icke

om det ännu fortfor, då policemästaren inträdde i salen, stad-

nade icke långt ifrån dörren och sade med hög röst : »Mör-

»daren är uptäckt och arresterad.» »Hvem är det?» ropades

från alla sidor. Man trodde, och kongen hade sjelf haft denna

förmodan, att det icke kunde vara någon annan än en fransk

Jacol)in. Men Lilljesparre tog alla närvarande ur denna vill-

farelse, då han tillade: »Han är en svensk adelsman, f. d.

»capitaine vid kongl. Svea lifgarde och heter Ankarström.»

De fläste kände icke denna person. De, som hade något be-

grepp om honom, berättade att han var af ett vildt lynne.

Då kongen fick veta hvem som var hans baneman, sade han

:

»För två månader sedan benådade jag honom och befriade

»honom från straffet för ett på Gottland begånget brott. Äro

»flere personer misstänkte att hafva del i denna mordanlägg-

»ning?» När detta bejakades, sade han vidare: »Jag vill icke

»hafva någon kännedom derom. Ingen får nämna för mig

»något om skeende arresteringar eller ransakningens fortgång.

»Det enda, jag vore framdeles nyfiken att känna, är den revo-

»lutionsplan, som blifvit upgjord, för att dömma om i den fun-

»nits sundt förnuft.»

En regering skulle i anseende till konungens sjukdom

tillförordnas. Han beslöt, att den skulle hestk af drotsen, grefve

Oxenstjerna, baronerne Taube och Armfelt samt lagman Hå-

kansson, och att exped.-secret:n Lagerbring skulle föra proto-

collet. Baron Armfelt yrkade, att antingen kronprinsen eller

hertig Carl skulle presidera denna regering, men dertill var

konungen icke benägen. Han ville icke, att den förre, i an-

seende till sin ungdom, skulle deltaga i öfverläggningar, h\dlka
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gälde menniskors lif, och i synnerhet i en sak, som rörde

hans fars mord ; och hvad den senare angick, förklarade han

sig absokit deremot utan att upgifva något skäl. Imedlertid

begick baron det likväl så genom drotsen och Håkansson,

att han begaf sig till att nämna hertigen som ordförande i

regeringen, hvilken kunde för första gången sammanträda den

17 Mars på eftermiddagen. Baron Taube fick särskildt updrag

att förestå de utrikes ärenderne, och baron Armfelt erhöll be-

fälet öfver troupperne i hufvudstaden.

Jag vill ej uprepa alla de bevis af storhet, hjeltemod,

mildhet och hjertats godhet, hvarmed konungen förvånade

och förtjuste alla, som hade den lyckan att nalkas honom under

de sista tretton dygn af hans lefnad. De utrikes ministrar,

som vistades vid hans hof denna tid, hafva förvarat minnet

af hans beteende straxt efter den undfångne blessuren, då

han, inkommen i sin divan på operahuset, emottog deras up-

vaktning, samt af alla de yttranden han då fälde. Preusiske

ministern v. Brockhausen upsatte en berättelse derom, som

blef allmänt känd. Ryska ambassadeuren, grefve Stackelberg,

omtalade med rörelse och beundran hans sinnesledighet, tåla-

mod och ståndagtighet. Den alfvarsamme engelske ministern

Liston föll på knä för hans divan och kysste hans hand med

tårar i ögonen. Hvem vet icke, huru han sade leende till

dessa ministrar: 5>Skicka inga courierer till edra hof, mina

»Herrar, om den timade händelsen, innan man får veta, om
»min död ej på samma gång kan inberättas», huru han, då

han i en länstol bars ner till sin vagn för att transporteras

till slottet, sade till dessa ministrar: »Me voilå porté comme

»le pape!»^ och sedermera: »que diront Messieurs Brissot, Con-

»dorcet et Bazire de mon aceident! quels beaux discours ne

»va-t-on pas entendre!»'' med hvilken ovanlig styrka han ut-

härdade den smärtosamma sonderingen af sin blessure; med

hvilken vänlighet han emottog besöken af sina liröder, sin

syster, sin svägerska och af den förnäma adeln af bägge könen,

' »Se jag bäres såsom päfven !

»

»Hvad skola herrar Brissot, Condorcet och Bazire säga om mitt

öde? Hvilka vackra tal skall man ej få höra!"
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oagtadt sina förra missnöjen emot en stor del af dem; huru

hans armar utsträcktes för att omfamna grefve Brahe, under

det han sade till honom: »Oublions le passé, mon cher Comte;

je suis heureux dans mon malheur de retrouver mes aneiens

»amis»,' och huru denne grefve efter en half timmas samtal

med konungen gick ut ifrån honom gråtande och sade: »Quel

»coeur! quels sentimens!»^ — Det var olyckligt att båda varit

så länge misskände. Som grefve Brahe hade religieusa tänke-

sätt, är det icke sannolikt, att conspirateurerne, hvilka hän-

förde af sin frihetsyrsel trampade religion och moral under

fötterne, vägat yppa för honom deras brottsliga förehafvande,

och det är utom alt tvifvel, att riksrådet grefve v. Fersen och

hans famille voro fullkomligen okunnige derom. Ställningen

hade i ett ögnablick så förändrat sig, att de, som ännu den

föregående dagen hade varit intagne af det bittraste hat emot

konungen och äfven voro delagtige i tillställningarne för hans

undanrödjande, nu dels uprigtigt ångrade sitt förra upförande,

sedan de sett den ytterlighet, hvartill det ledt, dels af rädd-

håga för följderne af det föröfvade Ijrottet antingen genom

lagens straff eller det upretiide folkets hämd funno sig för-

anlåtne att hyckla den största tillgifvenhet för monarken

och det lifligaste deltagande i hans olyckliga belägenhet. De

trängde sig dagligen hoptals upp i konungens matsal för- och

eftermiddagarne att efterfråga hans tillstånd och att låta teckna

sina namn på den lista öfver de besökande, som fördes utaf

en hoQunkare, samt försummade icke, sedan förbönerne för

konungen börjades i slottscapellet kl. 12 hvar dag, att der

infinna sig med uttryck af djup sorg och bedröfvelse.

Jag tror, att det var den 17 Mars, eller samma dag jag

haft ofvannämde samtal med Pontus Lilljehorn, som jag, efter

att hafva ätit middag hos min bror på Ladugårdslandet, vid

hemgåendet till mig besökte omkring kl. 4 e. m. kongl.

secret:n Edelcrantz, som bodde i Operahuset, för att samtala

med honom i det ämne, som nu uteslutande sysselsatte Stock-

' »Låtom oss glömma det förflutna, min kära Grefve ! Jag är lyck-

lig i min olycka att återfinna mina gamla vänner.»

^ "Hvilket hjärta! Hvilken känsla!»
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holms invånarfe af alla classer och tänkesätt. Sedan vårt

samtal varat en stund, sade jag, att uptäckten af consi)iratio-

nen i hela dess vidd hufvudsakligen berodde deraf att få veta,

hvem som skrifvit det bref med blyertspenna, som konungen

fick vid sin souper före masqueraden. »Det vet man redan»,

svarade han. »Hvem är det?» frågade jag. — »Major Pontus

»Lilljehorn.» — »Hvem har sagt det?» — »Baron Armfelt,

»som jag råkade kl. 3, innan jag lämnade slottet.» — »Huru

»är det möjligt, att en man af en så obefläckad reputation

»som Lilljehorn kan misstänkas för medvetenhet af en sådan

»ryslig missgerning, begången emot hans kong och välgörare?

»Att dylika misstankar kunna uppkomma emot personer af

»ära och dygd, är icke den minst svåra och betänkliga följ-

»den af vår närvarande olyckliga belägenhet. Hvem kan nu

»anse sig befriad för dem? Det är emedlertid högst oförsig-

»tigt af l^aron Armfelt att på lösa och säkert ogrundade an-

»ledningar uttala dem.» — Härvid steg jag upp från divanen

och gick till fönstret emot torget. Derifrån blef jag varse

Lilljehorn, som i det hus han bebodde på torgets norra sida

öpnat ett af sina fönster och låg på armarne framlutad i det-

samma. »Kom hit», sade jag till Edelcrantz, »och se om
»Lilljehorn ser ut som en konungamördare.» När jag fort-

satte min väg hem, stadnade jag på torget, vände mig om
och hälsade på den i samma ställning liggande och efter

min öfvertygelse oskvldigt misstänkte mannen. Han besva-

rade hälsningen, men steg i detsamma upp och började med
stora steg vandra fram och tillbaka i sitt rum. Denna agita-

tion, som icke undföll mig, tillskref jag den kännedom han

kunnat få om den emot honom upfattade vanärande miss-

tanke. Det var den sista gången jag såg honom. Samma
afton blef han, sittande i en åkaresläde, arresterad af police-

mästaren vid Nybron och dröjde ej länge med sin bekän-

nelse att hafva varit författare till brefvet. Af alla de i mor-

det delagtiga, med undantag af sjelfve mördaren, blef han

mast afskydd. Äregirigheten hade ledt honom till brottet;

intagen af La Fayettes röle, ville han spela en dylik i sitt

fädernesland.



388 DE FÖRNÄMSTE MÖRDAKNES ARRESTERING

Ibland de^ni] som i de första dagarne instälde sig på slot-

tet för att fråga efter konungens tillstånd, sågos äfven gref-

varne Ribbing och Horn, baron Ehrensvärd m. fl. I den

mån ransakningarne fortskredo, blefvo de sedermera hvar efter

annan arresterade. Hvar dag lick man underrättelse om nya

arresteringar, hvaraf mj^ken oro upstod. De i hufvudstaden

förlagde trouppers officerare plägade att hvar morgon, anförde

af sina chefer, corpsvis upkomma i matsalen för att å listan

låta anteckna sig. En dag, då artilleriebefålet, som i all-

mänhet var af en elak anda, upkom, närmade sig till mig

artilleriemajoren v. Hartmansdorff, hvilken jag kände från

min ungdom, och frågade mig med sin vanligen smilande

mine och ton, huru jag mådde. Jag svarade: »Som man
»kan må i en så ohygglig tidepunkt som denna, då man
»icke vet om den person, som man på förmiddagen förtroligt

»vidtalar, kan innan aftonen vara arresterad som en konun-

»gamördare.» Oupsåtligen fixerade jag honom härvid starkt.

Slagen af sitt samvete, förmodade han, att jag redan kände

hans medbrottslighet ; han skiftade således färg och vände

sig om på klacken. Antingen samma dag, eller den följande

var han arresterad tillika med sin chef, öfversten baron Gyl-

lengranat.

Jag fick under dessa bedröfliga dagar ett bevis om äfven-

tyrligheten deraf, att våga ett förhastadt yttrande. Sedan så

många personer, veterligen hörande till oppositionen inom

adelsståndet, redan blifvit beröfvade deras frihet och stälda

under ransakning såsom delagtige i konungens mord; var det

naturligt, att misstankarne om en sådan delagtighet eller med-

vetenhet äfven sträckte sig till alla andre medlemmar af

detta parti, i synnerhet dem, som voro kände för en närmare

förbindelse med de[ml ibland de arresterade, som vidgått och

erkänt deras brottslighet. Det hände sig en dag under mitt

vistande i konungens matsal, som nu beständigt var upf3dd

af folk, att min ujimärksamhet fastades vid en ung baron

K . . ., intimt förbunden med grefve Ribbing. Han inträdde

i salen med en upsyn, innebärande uttrj^cket af den högsta

ångest. Med stirrande ögon gick han fram i rummet, och
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sedan han der hviskande talat några ord med en bekant, skyn-

dade han sig åter ut. Revisionssecret.n af Låstbom, som på

något afstånd från mig i mina anletsdrag varsebli fvit någon

ovanlig rörelse, nalkades mig då och frågade, hvad som så

synnerligen fastade min upmärksamhet. Jag begick den oför-

sigtighet att svara: »Jag gjorde för mig sjelf betraktelser öf-

»ver baron K . . . s sällsamma upsyn och beteende under hans

»korta l)esök i salen. Att sluta af dem förekommer det,

»som skulle äfven han vara invecklad i denna ohyggliga sak.»

Jag erinrade mig härvid icke, att jag talade vid justitiecan-

cellerns adjoint; men det förlopp endast några minuter, innan

jag fick påminnelse derom, ty hertig Carl, för hvilken Låst-

bom sk}Tidat sig att berätta hvad jag sagt, kom till mig, fat-

tade mig under armen och började promenera med mig i

rummet, sägande med den förtroligaste ton : »Låstbom har

»meddelat mig den reflexion ni gjort öfver baron K . . . Jag

»är af samma tanke som ni. Han är säkert medbrottslig,

»och jag svarar icke för hans bror, som är i mitt hof. För-

strö mig edra tankar och omdömen härom.» Förskräckt a4;t finna

mig nämd för hertigen i en sådan sak, som så högligen com-

prometterade mig, svarade jag: »Min nådig Herre! Låstbom

»har burit sig illa åt, då han gifvit vigt åt ett afsigtslöst

»yttrande, som jag trodde utan fara kunna fälla till en vän.

»Han har missbrukat mitt förtroende. Jag desavouerar helt

»och hållit den förhatliga tydning, som han velat gifva deråt.

»Jag är ingen denonciateur och har också ingen ting att de-

»noncera utom Låstboms klandervärda upförande. Det skulle

»vara en nedrighet att på blotta anletsdrag vilja grunda en

»beskyllning om en brottslighet, som medför förlust af lif,

»ära och gods. Jag har ingen ting sett hos den nänide ba-

»ronen, som kunde rättfärdiga en sådan beskyllning.» Her-

tigen sade: »Ni är icke uprigtig emot mig. Emellan fyra

»ögon kan ni väl säga mig alt hvad ni tror och förmodar.

»I sådane tider som dessa kan man ej vara nog upmärksam,

»och de minsta indicer kunna föranleda till stora uptäckter.»

Jag föll dock icke i den snara som för mig utlades. Jag

inlät mig icke i det vådliga förtroende, hvartill jag kallades.
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utan förblef dervid, att jag icke hade något att uppenbara.

Hertigen lämnade mig omsider, och jag förkunnade Låstbom,

att sedan han genom sin talträngdhet ådragit mig en sådan

ledsamliet, skulle jag nog vakta mig att hädanefter icke blott-

ställa mig för de obehagliga följderne deraf.

I de första dagarne af de offentliga förbönernas hållande

i slottseapellet för konungen, träffade jag vid min ankomst

dit grefve Munek, sittande i en niche i muren på en bänk,

som kunde rymma två personer. Han bad mig intaga plat-

sen bredvid sig, hvilket jag gjorde. Med en djup sorg om-

talade han den grymma mordgerningen och deltog med värma

i förbönerne. Efter gudstjenstens slut föreslog han mig, att

vi alla dagar skulle träffas på samma ställe, och att den, som

först kom, skulle hålla platsen öppen för den andra. Denna

öfverenskommelse upfyldes. Det förundrade mig väl, att han

af mig, som altid kom till kyrkan ifrån kongens yttre rum,

hvar gång frågade, huru det var med patientens tillstånd, ty

ehuru jag icke sett grefven i de kongl. rummen, förmodade

jag dock, att han garderoljesvägen haft tillträde till monar-

ken; men jag gaf likväl åt dessa frågor den för grefven för-

delagtigaste tydning
;
jag visste icke då, att han begärt före-

träde, och att det blifvit honom vägradt. En dag, då vi skulle

åtskiljas efter gudstjenstens slut, sade han till mig: »Gud

»förhjelpe konungen åter till hälsan! ty om han dör, så är

»jag förlorad. Det kan icke vara er obekant, att man vill

»göra mig till tjuf och falskmyntare.» Iden öfvertygelse, som

jag då ännu hade. att han var oskyldig till det brott, som

honom tillvitades blott af konungens fiender, såsom jag

trodde, eller af grefvens enskilde ovänner och afundsmän,

svarade jag: »När man i hela sin tid ådagalagt en så obe-

»fläckad redlighet som Herr Grefven, och när man har med-

»vetande derom, att man gjort riket så stora tjenster, som

»Herr Grefven under sitt vigtiga updrag i Carlscrona för ett

»par år sedan, så kan man med trygghet förakta sådane

»nedriga calomnier, hvilka nödvändigt måste af sig sjelfve

»förfalla.» Det öfverraskade mig icke litet, att han härvid

icke vttrade ett ord. utan nedslog ögonen och lät höra en
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<ijup suck, men jag tillskref dock denna tystnad och denna

suck helt andra orsaker än de rätta.

Den i Svea Hofrätt började ransakningen öfver mordet

gaf ^anledning till nya arresteringar. För att und\åka en så-

dan och undgå nödvändigheten att uptäcka flere medbrottslige,

tog baron Bjelke förgift och skickade med detsamma efter

kongl. hofpredikanten (sedermera biskopen) Lehn1)erg för att

af honom erhålla nattvarden. Han erkände, att han var sjelf-

mördare, äfvensom orsaken, hvarföre han blifvit det. Den
känslofulle presten, som aldrig förut befunnit sig i en sådan

belägenhet, visste ej, huru han skulle bete sig i striden emel-

lan tvänne pligter, den att som prest emottaga och hemlig-

hålla en döendes sista bekännelse, och den att som medbor-

gare lyda regeringens utfärdade och med strängt ansvar för

uraktlåtenhet förknippade befallning att tillkännagifva alt

livad som kunde leda till närmare uplysning i mordanlägg-

ningen. Darrande af förskräckelse, begaf han sig skyndsamt

till hofrätten, begärde företräde och anhöll om föreskrift för

sitt upförande. Hofrätten beslöt att nersända med honom

tvänne af sina ledamöter för att emottaga baron Bjelkes be-

kännelse, men det var för sent, giftet hade verkat, och han

dog under svåra plågor, medtagande till den andra verlden

sin hemlighet. Han blef som sjelfmördare af bödeln utförd

och begrafven på galgbacken. Lehnberg blef af oppositions-

partiet bittert tadlad för sitt förhållande. Det fordrades icke

mindre än hela hans englarena väsende, hans ojämförUga

embetsgåfvor, hans christliga tålamod och exemplariska van-

del som lärare och menniska att sedermera småningom be-

segra den emot honom i anledning af denna händelse up-

fattade ovilja.

Den gamle 70-årige generalen baron Pechlin häktades

äfven. Ehuru han envist förnekade alla af de fängslade emot

honom gjorde angifvelser och beskyllningar om medvetenhet

och delagtighet i mordplanen samt förevitade de brottslige

inför domstolen, att de voro lögnare, äreskändare och konun-

gamördare, och ehuru han således, emot sitt bestridande, icke

kunde lagligen fällas, vore dock hans domare äfs-ensom all-

Ehrenströms anteckningar. äO
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raänheten fullkomligeii öfvertygade derom, att han var själen

i denna conspiration, och att han med baron Bjelke, cantzh-

rådet Jacob v. Engeström och någre andre upgjort planen

för den statsrevolution, som skulle utföras straxt efter kon-

gens genom mordet tillvägabragte död. Det försäkrades af

väl underrättade personer, att, då han blifvit underrättad

derom, att Ankarström åtagit sig att skjuta konungen, hade

han sagt till någon, nämligen emellan fyra ögon, ty han hade

den försigtighet att aldrig på en gång tala med två än min-

dre med flere af de[ml, som sedermera sammansvuro sig till brot-

tets föröfvande: »Det kan vara godt och väl, att han förbin-

»der sig att lossa skottet; men han är en obetydlig man i

»samhället; det är absolut nödvändigt, att han får medhjel-

»pare med stora namn och vigtiga slägtskapsförbindelser.

»Tvänne sådane med heta hufvuden, grefvarne Horn och

»Ribbing, springa ofta hos mig. Det vore härligt, om man
»fick dem öfvertalade att taga del i Ankarströms patriotiska

)">förehafvande. Det skulle då icke mera synas som ett enkelt

»mord, hvilket alltid är ohyggligt, utan få färg af ett ädelt

»uppoffrande till rikets frälsning.» Det var icke svårt att

lyckas i detta öfvertalande. Ransakningen updagade tillräck-

ligen, att alla de brottslige plägat ett närmare förtroligt um-

gängifcmed den gamle generalen. Sjelfmördaren baron Bjelke

hade varit med honom på det närmaste förbunden. Gref-

varne Horn och Ribbing, cantzlirådet v. Engeström, hans bror,

kongl. secret:n Johan v. Engeström, som kallades riksens

ständers nötknäppa, majoren v. Hartmansdorff m. fl. besökte

honom ganska ofta, och hade långa hemliga samtal med ho-

nom. På den hos cantzlirådet v. Engeström vid hans arre-

stering fundne och af honom upsatte lista öfver de perso-

ner, som natten emellan d. 16 och 17 Mars straxt efter det

fulländade mordet skulle kallas till den nya conseillen, hvil-

ken borde presideras af drottningen, som man trodde sig

kunna förmå dertill genom hennes kärlek för sin minder-

årige son, men hvarifrån hertig Carl var utesluten — på

denna lista innehade general Pechlin ett rum. Han medde-

lade flitigt åt dem, som besökte honom, till genomläsning
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och begrundande ett i hans händer kommet manuscript, in-

nehållande en af kongl. secreteraren Xordenskjöld gjord elän-

dig svensk öfversättning af Paynes bok om mennishans rät-

tigheter, hvilken öfversättning sedermera efter kongens död

blef tryckt samt af Kellgren efter förtjenst behandlad uti en

recension deraf, införd i Stockholms-Posten.

I anledning af cantzlirådet v. Engeström, som jag nämde,

bör jag icke förbigå en honom rörande anecdote. Han hade

före Franc varit presidentssecreterare och hade gjort sig för-

hoppning att blifva öfverpostdirecteur efter sin morbror, stats-

secreteraren Benzelstjerna, men denna förhoppning upfyldes

icke, utan öfverpostdirecteursembetet tilldelades åt statssecre-

teraren Franc, hvilken missräkning säkert i betydlig mån bi-

drog till v. Engeströms inledande i conspirationen. I anse-

ende till sin förra tjenstebefattning vid cabinettet plägade

han stundom postdagarne upkomma med ett eller annat bref

till utrikes ort för att inläggas i paquetet till Hamburg, hvar-

igenom postporto till den staden besparades. Nu kom hån

äfven med ett sådant bref den 16 Mars om aftonen, quar-

stadnade en längi'e stund och framstälde åtskilliga frågor, så-

som: hvilket af skåpen nu var det så kallade hemliga? hvem

som förvarade nyckeln dertill? om någon vaktmästare hela

natten vistades i det yttre rummet? m. m. Frågorne stäldes

i synnerhet till baron Rosenhane, som öppet och ärhgt be-

svarade dem. Statssecreteraren Franc, som skref vid sitt bord

i inre rutnmet, syntes besvärad af denna frågvishet ; vi andre,

hvilka suto vid våra chifFretabeller, förklarade dem såsom en

toljd af en påflugen nyfikenhet, men sedan v. Engeström blif-

vit arresterad, utreddes, att detta i cabinettet af honom gjorde

besök var som en recognoscering i fiendtligt land, ty om, så-

som det väntades, konungen stupat för mordskottet och den

nya conseillen kommit till besittning af makten, hade recog-

nosceuren genast intagit chefskapet i cabinettet samma natt,

och efter statssecret:n Francs arrestering öfverpostdirecteurs-

embetet honom äfvenledes tillfallit, hvarföre han ansåg nödigt

att förut göra sig närmare underrättad om localiteterne i cabi-

nettet, der han inom några timmar hoppades blifva styrande.
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Fastän kulan och skrotet icke kunnat uttagas ur konun-

gens sår, syntes läkarena icke misströsta om hans räddning,

sä vida suppurationen gick väl, och de öfrige i sjukdomen

inträflade omständigheter icke heller gåfvo anledning till stora

farhågor. Ännu den 28 Mars om aftonen, då jag lämnade

slottet, medförde jag förhoppningen om hans vederfående,

men då jag om morgonen d. 29 åter dit upkom, hade de

goda utsigterne helt och hållit förändrat sig. En stor ned-

slagenhet var målad på alla ansigten, och jag fick af den för-

sta person, till hvilken jag stälde en fråga om kongens till-

stånd, jag tror att det var capitrlieutn. vid hertigens draban-

ter, grefve Robert Rosen, det oförmodade och förkrossande

svar, att han nu drogs med döden, och att efter ett par tim-

mar han icke mera vore till. Biskop Wallquist gick in för

att tilldela honom sacramentet, drottningen kom garderobes-

vägen för att blifva inlåten till sin döende gemål; gråtande

stod hon i dörren, men blef af hertig Carl, knäfallande för

henne, hindrad att vara närvarande vid det sorgliga upträdet.

Hertig Fredric, hertiginnan af Södermanland, prinsessan, ut-

rikesministrarne, rikets herrar och förnämste embetsmän hade

samlat sig efter hand i audiencerummet, äfvensom en mängd

andre personer i matsalen. Om någre af dem i hemlighet

fröjdade sig öfver den nära förestående förändringen och

inom sig beräknade de fördelar, som de af den kunde hämta,

visade dock alla en stor consternation, hvilken utan tvifvel

hos de fläste var sann och uprigtig. Emot kl. 11 f m. till-

kännagafs, att konungen utpustat sin sista andedrägt. Dör-

rarne till sängkammaren l:)lefvo öpnade, först för de när-

varande medlemmarne af den kongl. famillen, hvilka vid

åsyn af den afledne monarken gåfvo sig utseende af den

djupaste smärta, i synnerhet hertigen af Södermanland, hvil-

ken nu fick regeringstyglarne i sina händer, men tycktes ej

i detta ögnablick känna annat än den stora förlusten. Han

gret, skrek, tog droppar, omfamnade på det ömmaste gene-

ralerne baron Taube och Armfelt, utbad sig deras vänskap

och begagnande af deras råd. Sedan inkallades af tjenst-

görande generaladjutanten baron Klingsporr rikets herrar samt
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de utrikes ministrarne, och derefter lämnades tillträde till

hvar och en af de i rummen närvarande, som ville gå in

för att se det kongl. liket. Med tunga steg och sorgen i

hjertat ingick också jag och såg den afledne monarken i sin

säng, uti en nästan sittande ställning, med tillslutna ögon,

såsom hade han legat i en stilla sömn. Ett mildt leende

sväfvade öfver hans läppar, såsom hade han då haft en an-

genäm dröm. Det hårda, oväntade slaget nästan förintade

mig. Jag kände en våldsam tryckning öfver mitt bröst, men
fick ingen tår i mitt öga. Mätande hela den förlust jag

gjort tillika med riket och öfverskådande, fastän genom ett

dunkelt flor, med ledning af aningen den framtid, som före-

stod, önskade jag mig döden och hade varit lycklig, om den

i denna stund öpnat för mig sin famn.

Från Svea Hofrätt uphämtades sal. konungens testa-

mente. Förseglingen upbröts, och hertig Carl förklarades för

Sveriges regent under den unga konungens minderårighet.

Han aflade först sjelf den nya eden tillika med sin bror,

hertigen af Östergötland, och tog den sedan af alla närvarande,

hvaribland funnos många af ridderskapet och adeln, hvilka

med den största ifver bestridt säkerhetsacten och nu med
hög röst för att blifva hörde och upstigande på stolar för

att blifva sedde, med tre finger uplyftade, besvuro denna

act såsom en af rikets grundlagar. Fruktan för folkets hämd
var driffjädern till det nit, som de nu ådagalade.

Innan jag fortsätter berättelsen om hvad som tilldrog

sig efter konungens död, bör jag närmare omtala de omstän-

digheter som förelupo densamma. Han var, såsom redan är

sagdt, om aftonen den 28 Mars i en belägenhet, som lämnade

de bästa förhoppningar, hvarföre ock alla, som voro omkring

honom, med undantag af de för dagen tjenstgörande, begåfvo

sig till hvila. Han förestälde sig icke heller sjelf, att hans

slut var så nära. Före midnatten frågade han sin vakthaf-

vande kammartjenare Robert, som om våren föregående året

varit farhgt sjuk, huru han så fullkomligt återvunnit sin

hälsa. Robert svarade, att han vid första början af sitt

bättringstillstånd fått en innerlig längtan att resa till Frank-
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riket, att han emot sin läkares råd företagit denna resa, att

den i början gått långsamt, men att under densamma hans

krafter beständigt tilltagit, så att han ^åd sin ankomst till

Paris befunnit sig fullkomligt frisk. Kongen yttrade då:

»Rien n'est mieux pour la santé que lexcercise et le chan-

»gement de climat. Aussi je compte pour retaljlir la mienne,

»des que je puis souffrir le mouvement de la voiture, de me
»rendre a Aix la Chapelle, dont les bains me feront un bien

»infini.»^ Han trodde icke då, att det snart förestod honom

en längre resa, hvarifrån man aldrig återkommer.

Efter midnatten förändrade sig plötsligen af orsaker, som

aldrig blifvit rätt utredde, hans tillstånd. Då påminde han sig

sin gamle lifmedicus, bergsrådet Dahlberg, hvilken en längre

tid i anseende till något upfattadt missnöje afliållit sig ifrån att

frequentera hofvet och nu icke ville begifva sig till slottet,

innan kongen sjelf yttrade någon böjelse att se honom; men
han hade fogat anstalt derom att icke allenast dagligen blifva

underrättad om sjukdomens gång, utan ock om kongen erin-

rade sig honom. Då nu kongen sade: »Jag har icke sett

»Dahlberg; han har aldeles glönat bort mig», gick straxt ett

bud till bergsrådet, som skyndsamt klädde sig och for till

slottet, dit han ankom kl. 4. Konungen emottog honom med
den största vänlighet, och sedan den skicklige läkaren under-

sökt hans puls, sade han: »Eders Majrts tillstånd är aldeles

»icke tillfredsställande.» — »Är någon fara för handen?»

frågade kongen. — »Mitt samvete, min heder, min innerliga

»tillgifvenhet för Eders Majits person», sade Dahlberg, »ålägga

»mig att icke förtiga för Eders Maj:t, att faran är stor och

»nära.» — Då fixerade kongen honom starkt och frågade

vidare: »Huru lång tid kan jag hafva quar?» — »Fem el-

»ler sex timmar», sade Dahlberg, »och jag besvär Eders Maj:t

»att använda dem för sin själs angelägenheter och för de

»omsorger Eders Majit ännu kan finna nödige för sin famille

»och sitt rike.» — »Det är då slut», anmärkte konungen, »kloc-

' »Intet är bättre fur helsan än rörelse och ombyte af klimat. Också

tänker jag för att återställa min, så snart jag kan tåla vagnens skakning,

begifva mig till Aachen, hvars bad skola göra mig oändligt godt.»
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ekan half elfva.» Han lät genast kalla statssecreteraren Scbrö-

derheini och gaf honom sagta några Ijefallningar till upsät-

tande af expeditioner, hvilka skrefvos i)å ett i ett hörn af

sängkammaren stående spelbord. I rummet voro då närva-

rande riksnt grefve Oxenstjerna, baronerne Taube och Arm-

felt samt grefve Gyldenstolpe. Kongen var sittande i en län-

stol med hufvudet lutadt på kammartjenarens arm. Sedan

statssecreteraren slutadt skrifva, vinkade kongen till sig ofvan

-

nämde herrar och sade till dem: »Jag ber er draga försorg

»derom, att jag måtte få dö i fred, och att ingen inslä])pes

Dutom ni och de, som höra till min service. Jag kan ännu

»icke glömma det oanständiga sätt, på hvilket kong Fredric

»dog, då hans sängkammare var upfyld af folk som på ett

torg.» Baron Taube bar genast denna befallning till audience-

rummet och den öfverskreds icke.

Derefter genomläste konungen noga de fyra expeditio-

nerne, innan han underskref dem. Den första angick hans

sons upfostran och tjenstgöringen hos honom med ut-

tryckhgt förordnande, att så väl hans gouverneur, grefve

Gyldenstolpe, som informator, cantzlirådet v. Rosenstein,

skulle orubbligen hos honom förblifva ända till hans myn-

dighets ålder. Genom den andra utnämdes generalen ba-

ron Taube till chef för utrikes ärenderne, en befattning

som han vidtog utan att vilja tillegna sig de med den-

samma åtföljande inkomster, titel eller rang, emedan han

föresåg att han icke länge skulle behålla den. Den tredje

innehöll utnämnande af baron Armfelt till den lediga öfver-

ståthållareplatsen i Stockholm. Dessa bägge sistnämde docu-

menter lämnades åt de bägge Ijaronerne i egna händer, men

det rörande tronföljarens upfostran blef, sedan det blifvit

upläst för grefve G^ddenstolpe, försegladt tillika med det fjerde,

och bägge upskickade till Svea Hofrätt för att såsom konun-

gens yttersta vilja öpnas på samma gång som testamentet.

Denna tjerde akt var den vigtigaste. Den bar titel af codicill

till testamentet och innefattade föreskrift, att de personer,

hvilka nu voro kallade som ledamöter i den under konungens

sjukdom tillförordnade regeringen, skulle alltid förblifva leda-
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möter af bertigen-regentens conseil. Då den var upsatt och

skulle undertecknas, gjöt statssecreteraren bläckhornet öfver

den af misstag, som troligast är, men efter någras mening af

föresats att utdraga på tiden, emedan den nu måste omskrif-

vas. Ingen annan än statssecreteraren kände dess innehåll.

Konungen sade endast härom till baron Armfelt: j>Sans di-

»minuer le pouvoir de mon frére pendant sa regence, jai mis

»devant lui en perspective une responsabilité, ä laquelle est

»attaché Thonneur autant que linterét.»* Under dessa omsor-

ger framlupo timmarne, och bergsrådet Dahlberg erinrade åter

om nödvändigheten att tänka på själens behof. Då frågade

konungen, hvilken prest var till hands, och då ärkebiskopen

nämdes, sade han: »Nej, han har altid tjenat mig med mot-

»vilja. Kalla biskopen i Wexiö.» (Wallquist). Han var re-

dan af baron Armfelt tillsagd att hålla sig färdig. Innan han

inläts, tog konungen ett ömt afsked af alla närvarande, tac-

kade dem för deras emot honom visade trohet och tillgifven-

het samt yttrade sig äfven med största godhet till den lägre

betjeningen. Alla badade i tårar. Till baron Armfelt sade

han särskilt: »Promettez moi de ne jamais quitter mon fils

»et de le servir avec le méme zéle et le méme attachement

»que vous avez toujours eu pour moi.»' — Baron Armfelt

svarade : »Peut-étre, Sire, que de circonstances, qui ne depen-

»dront pas de moi, m'en eloigneront.» ^ — Detta svar syntes

oroa kongen, som sade: »Non, cela n'arrivera pas; j'y ai

»prévu. On ne pourra jamais vous oter dauprés de mon
»fils; promettez moi seulement de rester au service jusqu'å

»ce qu'il sera affermi sur le tröne.» * — Qväfd af sin sorg.

' Utan att förminska min brors makt under hans riksföreståndareskap

har jag framstält för honom utsigten af en ansvarighet, hvarmed hedera

likaväl som fördelen är förbunden.»

" »Lofva mig att aldrig öfvergifva min son och att tjäna honom med

samma nit och samma tillgifvenhet, som ni alltid visat mig».

' Kanske E. M. skola omständigheter, som ej bero af mig, aflägsna

mig från honom».

* »Nej det skall icke hända; jag har sörjt derför. Man skall aldiig

kunna aflägsna er frän min son; lofva mig blott att kvarstanna i tjänst,,

till dess han blifvit befästad på thronen».
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kunde baronen icke svara ett ord. Konungen, hvars krafter

härunder synbart aftagit, kände behofvet att sofva, lät således

flytta sig i sängen, och efter några ögnablicks hvåla lät han

biskopen komma in, gjorde sin syndabekännelse, anammade
nattvarden och updrog honom att bära sin sista hälsning till

drottningen.

Sedan biskopen lämnat rummet, nalkades de tillstädes

varande herrar åter konungens säng. Han betraktade dem
med godhet och välvilja. Dahlberg höll hans ena hand och

baron Armfelt, som höll den andra, hvilken han ofta kysste,

frågade, om Hans Maj:t icke ville nu tillåta sin gemål, sin

son, sina bröder, sin syster och svägerska att inkomma, hvar-

till han först svarade: »Ja», men tillade straxt derefter: »Det

»är bättre att vänta litet; jag känner mig så tung. Några

»ögnablicks hvila skall göra mig godt.» Baron Armfelt läm-

nade då sängen för att kasta sig i en länstol vid spisen, men
knapt hade han der tagit sin plats, innan bergsrådet Dahl-

berg sade: »c'est fini.T> Då skyndade sig alla fram till sän-

gen och sågo ingen annan förändring i konungens ansigte, än

att ögonen voro tillslutne. »Han sofver», sade baron Arm-

felt. »Ja», svarade Dahlberg, »den eviga sömnen.» Fötterna

voro ännu varma, men då ögonlocken uplyftades, syntes att

ögonen voro brustna.

Ehuru beredde de närvarande voro på konungens före-

stående frånfälle, skakades de dock af detsamma likasom af

ett aldeles oväntadt åskeslag. De förblefvo öfver en fjerde-

dels timma orörlige, i en stum förtviflan. Omsider påminde

Dahlberg om skyldigheten att om dödsfallet underrätta her-

tigen-regenten, som väntade i audiencerummet utanför säng-

kammaredörren. Han inträdde då med de öfrige af kongl.

famillen och gaf den redan omtalade scenen.

Alla dessa detailler om kungens död har jag hört så

ofta omtalas, dels af baron Armfelt, dels och ännu oftare af

-den gamle bergsrådet Dahlberg flere år derefter, och de äro

fastade i mitt minne, såsom hade jag varit sjelf tillstädes vid

det olyckliga, beklagansvärda tillfället.

Den hastiga öfvergången ifrån ett fördelagtigt tillstånd af
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konungens sår till suppurationens afstadnande och sårets an-

gripande af inflammation, som inom några timmar medförde

döden, väckte den största förvåning äfven hos läkare. Bergs-

rådet Dahlberg ansåg denna plötsliga förändring förorsakad af

en gelée, som generaldirecteiiren af Acrel tillåtit kongen att

äta den 28. Andre och deribland främst l:)aron Bror Ceder-

ström, som luktade förräderi öfveralt, påstodo, att den skick-

lige chirurgen T . . ., hvilken veterligen med själ och hjerta

tillhörde konungens motparti, hade vid den dagen före kon-

gens död verkstälde sonderingen af såret bestrukit sonden

med ett slags gift, som åstadkom den mördande inflamma-

tionen. Denna rysliga misstanka understöddes sedermera af

den, jag minnes ej huru lång tid derefter, inträfiade omstän-

dighet, att samme chirurg vid återkomsten till Stockholm

från en resa till Upsala, då han åt middag på Haga värds-

hus, ömkligen omkom af ett i halsen fastnadt fogelben, hvil-

ken bedröfliga ändalykt för en man i sin bästa ålder man
ville förklara som ett himmelens straff för den honom på-

bördade brottsliga åtgärd att till förmån för sitt parti på-

skynda konungens undanrödjande. Jag har aldrig kunnat

öfvertyga mig om sannolikheten af denna beskyllning. I

tider af tvedrägt och parti äro sådane likväl ej ovanliga.



Sjunde Kapitlet.

Hertig Karl riksföreståndare. — G. A. Reuterholm kommer till

makten. — Förf:s förbindelse med Armfelt och fröken Rudensköld.

Jag återkommer till min afbrutne berättelse om hvad

som inträffade straxt efter konungens frånfälle. Innan sal.

konungens testamente upljröts, hade hertigen i audiencerum-

met tillkännagifvit, att baron Armfelt var nämd till öfverståt-

hållare i Stockholm och baron Taube att förestå utrikes ären-

derne. Jag tror, att det var straxt härefter, som hertigarne

tillika med de fläste närvarande, begåfvo sig ner till den unga

konungens rum att der inför honom å nyo aflägga trohets-

eden. Jag följde med strömmen. Den genom ett afskyvärdt

mord på thronen upphöjde prinsen stod der förkrossad med

convulsiviska ryckningar i ansigtet, ögonen upsvälde af gråt

och med en upsyn, som förrådde motvilja att emottaga hyll-

ningen af ett folk, iljland hvars förnämsta class mordanlägg-

ningen emot hans far blifvit beredd och med så mycken

grymhet utförd.

Vid utgående från konungens rum gjorde jag, öfver-

väldigad af mina uprörda känslor, ett steg, som fick en af-

görande inflytelse på mina framtida öden. Intagen af

den djupaste saknad öfver förlusten af den bortgångne mo-

narken, förglömmande mina hafde enskilta missnöjen, erin-

rande mig blott hans älskvärdhet och den godhet, han mig

bevisat, den kraftfulla hand, hvarmed han styrt ett söndradt

rike, de mångfaldiga drag af själsstorhet och hjertats godhet,

af ädelmod och mildhet, hvartill jag varit vittne, svor jag

inom mig en evig trohet åt hans minne; och som jag icke

mera kunde aflägga denna ed inför honom, hvars öga slock-
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nat och hvars öra icke mera hörde, beslöt jag att aflägga den

för hans quarlämnade tröstlöse vän och att innerligen sluta

mig till alla dem, som uprigtigt älskade honom och för-

varade hans bild i sitt hjerta. Jag gick således in till baron

Armfelt, som på denna förskräckelsens dag för att hämta

andan begifvit sig för en kort stund till sina rum. Jag

fann dessa förut så öfverfylda rum toma, och han stående,

med ryggen lutad emot ett bord, fördränkt i gråt. Sjelf grå-

tande, sade jag: »Dans un moment, ou vous venez de faire

»la perte la plus cruelle, et ou vous verrez bientöt s'éloigner

»de vous la foule de ceux, qui n'ont encensé que votre for-

»tune et ne vous ont montré de Tattachement que par les

»motifs d'un vil interét, je viens vous declarer, que mon
»coeur sera toujours rempli de la memoire de Celui, que nous

»pleurons tons les deux, que je lui resterai fidéle au dela du

»tombeau, que je cherirai toujours ceux qu'il a honoré de

»sa confiance et de son amitié, et que surtout Tami le plus

»intime de Gustave III aura, apres le fils de ce grand

»homme, la premiére place dans mon devouement. Vous

»m'avez peut-étre méconnu, Monsieur le Baron; mais vous

»apprendrez par ma conduite dans ce tems désastreux å ren-

»dre justice ä mes sentimens, å mon courage et å ma Con-

stance.» * Han omfamnade mig med värma, försäkrade, att han

alltid gjordt mig rättvisa, sade sig vara tröstad af mitt del-

tagande och lofvade mig en orubblig vänskap och tacksam-

het. Den förbindelse, jag nu med honom ingick, och hvilken

jag troget upfylt, inledde mig i den brefväxhng med ho-

' I ett ugonblick, då ni gjort den grymmaste förlust och dä ni snart

skall se afliigsna sig hopen af dem, som blott hafva upptändt rökoffer fÖr

er lycka och endast drifna af en usel egennytta visat er tillgifvenhet, kom-

mer jag för att förklara er, att mitt hjärta alltid skall blifva uppfyldt af

minnet af Honom, som vi båda begråta, att jag skall fÖrblifva ho-

nom trogen bortom gi-afven, att jag alltid skall älska dem, som han hedrat

med sitt förtroende och sin vänskap, och att i synnerhet Gustaf III:s när-

maste vän skall näst denne store mans son hafva första platsen i min till-

gifvenhet. Ni har kanske misskänt mig. Herr Baron, men ni skall af mitt

uppförande under denna sorgliga tid lära eder att göra rättvisa åt mina

känslor, mitt mod och min ståndaktighet.»
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nom, som sedermera blef en förevändning för den emot mig

anstälde gr3'mma förföljelse.

Ifrån hertigen kommo budskickningar till baronen att

upkomma till det rum, der den under sal. konungens sjuk-

dom tillförordnade regeringen samlade sig. Ändamålet var

att förmå baron Armfelt, att, oagtadt sin djupa smärta och

sin sjuklighet, ty han var matt, så att han knapt orkade

gå, och blek som ett lik, begifva sig ner till rådhuset för att

taga eden af magistraten och borgerskapet. Men i detsamma

kom drotsen från hofrätten med de bägge förseglade handlin-

gar, som salig konungen samma dag underskrifvit såsom sin

yttersta vilja. Den förste, angående hans sons upfostran,

lästes utan anmärkning, men då codicillen blifvit öpnad och

af hertigen genomläst, yttrade han icke mindre förundran än

missnöje öfver dess innehåll, sade, att han icke med sådane

inskränkningar ville emottaga regentskapet, utan deremot af-

säga sig detsamma. Man använde alt bemödande för att till-

fredsställa honom. Ändtligen föreslog han sjelf, att denna

act skulle anses såsom icke existerande, men erbjöd sig i det

stället att underteckna en skrift, hvarigenom han skulle för-

binda sig att i sin conseil l)ibehålla alla de i codicillen nämde

personer. Baron Armfelt förestälde honom, att han icke borde

.åtaga sig en förbindelse, som han till äfventyrs framdeles skulle

ångra, samt understödde förslaget att codicillen skulle betrak-

tas såsom non avenu; hertigen visade mycken glädje öfver

antagandet af hans förslag, dicterade icke dess mindre för

Lagerbring sin skrift, hvilken han undertecknade och som

sedermera aldrig kom i fråga, l)erömde regeringens ledamöter

for deras Aisade kärlek för fäderneslandets bästa samt åsido-

sättande af alla enskilda afsigter, omfamnade dem hvar efter

annan och förnyade sina försäkringar till dem om oinskränkt

förtroende och uprigtig tillgifvenhet.

Nu var således ett par timmar efter salig konungens död

ett af hans förordnanden öfverändakastadt och tillintetgjordt.

AUa andra skulle framdeles undergå ett lika öde. När denna

händelse blef känd i allmänheten, tadlades mycket baron Arm-

felts visade beredvillighet att genom sitt tilht3'rkande med-
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verka till nphäfvande af denna del af sal. konungens förkla-

rade yttersta vilja, hvarigenom första exemplet gafs af miss-

aktning för densamma och dörren öpnades för nye rådgifvare,

hvilka då redan förmodades stå färdige att begagna sig af her-

tigens kända svaghet till omstörtande af den fön-a regeringens

grundsatser så väl i anseende till rikets administration, som

till dess förhållanden emot främmande magter. Man beskylde

baronen att \id detta tillfälle hafva velat genom sin efter-

gifvenhet eröfra främsta rummet i regentens förtroende och

således för egen fördel uppoffra allmänt väl. Men han påstod

altid att codicillen, i största hast och under svåra omstän-

digheter tillkommen, var illa författad; att de ohka begrepp,

som skulle oundvikligen upstå öfver dess rätta mening, icke

kunde undgå att föranleda shismer och brytningar; att den

skulle medföra förlamandet af regeringens kraft och hos regen-

ten underhålla ett beständigt missnöje med sin ställning och

misstroende till sin conseil. Till följe af dessa betraktelser

ansåg han sig förljunden att göra hvad han gjorde, ehuru

han å andra sidan och med den kännedom han hade af her-

tigens caractere icke kunde fördölja för sig sjelf, att denne

prins, lossad från de band, som codicillen syftade att ålägga

honom, skulle snart, på bekostnad af sin ära och sitt rykte,

falla i händerna af ett parti, som under skygd af hans namn

icke skulle förfäras af något missdåd, hvarigenom dess ilske-

fulla hämdgirighet kunde tillfredsställas.

Detta parti, som sedermera så våldsamt utvecklade sina

fiendthga afsigter, bäfvade nu af förskräckelse för det upre-

tade folkets vrede och i synnerhet för Stockholms invånare,

hvilka alt ifrån den 17 Mars högljudt yttrat sitt hat emot

konungamördarena och emot alla dem, hvilka ansågos genom

sina tänkesätt höra till deras anhang. Af denna sinnesstäm-

ning hade de redan under salig konungens .sjukdom gifvit

otvifvelagtiga vedermälen i synnerhet vid det tillfälle, då grefve

Clas Horns delagtighet i mordet blef känd och han således

arresterad. Då samlade sig folket till en ofanthg mängd utan-

för faderns, generalen grefve Fredric Horns hus med föresats

att utöfva sin hämd på honom, hvilken icke utan anledning
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misstänktes att vara delagtig i sonens brott; man ville ned-

rifva huset och jämna det med jorden. När regeringen fick

kunskap om denna folkrörelse, skickades policemästaren dit

för att stilla den, men han lyckades intet; ett detachement

af gardet och lätta dragonerne kunde icke heller uträtta något

;

tjenstgörande generaladjutanten baron Klingsporr med sin com-

mandostaf återkom med oförrättade ärender och utskrattad

;

då nödgades man anlita baron Armfelt att göra slut på ovä-

sendet; han red dit, talade till den oroliga folkmassan, före-

stälde dem, att lagen allena borde straffa de brottslige, att det

skulle smärta kongen om han på sin sjuksäng finge höra om-

talas ett sådant lagstridigt uplopp ; och så stort var hans välde

öfver dessa skaror, att han utan särdeles möda och med bi-

träde af bryggaren Abraham Westman förmådde dem att ge-

nast åtskiljas, hvarefter • han lät transportera generalen till slot-

tet, der han hölls under bevakning till efter konungens död,

då han, utan att inställas för domstolen, blef af hertigen för-

satt i frihet. Det af baron Armfelt i detta fall utöfvade välde

öfver folkets sinnen var nyttigt för lugnets återställande, men
ingaf också en stor farhåga för hans person hos mördarefac-

tionen, som insåg, att samma magt, som nu med så mycken

framgång stillade, kunde en annan gång användas att upröra.

Nödvändigheten fordrade att ännu begagna hans ägande in-

flytelse. Folket samlade sig vid tidningen om kongens från-

fälle i stora groupper omkring slottet och lät höra förfärliga

hotelser emot adeln och oppositionspartiet. Hertigen påskyn-

dade baron Armfelts färd till rådhuset, der magistraten och

borgerskapet voro samlade. Han satte sig i en vagn för att

begifva sig dit. Den kunde endast långsamt framkomma ge-

nom folkmassorne. Öfveralt hördes rop af tillgifvenhet för

honom : »Det är vår gode konungs trogne vän. Förrädarena

skola icke förstöra oss, så länge vi hafva vår unge konung

och honom. Lefve konungen!» Ankommen till rådhuset,

vid hvars yttre trappa han emottogs af en dejDutation utaf

magistraten, och stadens äldste samt beledsagades till stora

f^amhngsrummet, höll han, oagtadt sin djupa bedröfvelse, ett

tal, hvilket af de[mj, som åhörde det, berömdes för sin rörande
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vältalighet och besvarades med suckar och gråt. Han iipma-

nade till lugii och endrägt samt till förtroende för lagarne,

hvilka icke skulle lärana det föröfvade brottet ohämnadt. Den

nya eden aflades med nit och värma. Ett trefaldt rop af:

»Lefve kongen!» återskallade i salen, och då baronen återvände

till slottot, talade han ännu till de församlade folkmassorne

och l)ad dem åtskiljas, hvilken begäran de genast efterlefvade.

Genom sina adjutanter lät han bära samma hälsning till de

folkgroupper, som funnos på andra ställen i staden, och den,

framburen i hans namn, hade öfveralt samma välgörande

verkan. Innan han hunnit aflägga sin rapport om förloppet

af sitt erhållna updrag, hade hertigen redan derom blifvit

underrättad och sade fördenskull, då han gifvit sin berättelse,

under det han omfamnade honom: »Je sais deja que deux

»möts de votre bouche ont suffi pour calmer Teffervescence

»du peuple. Je n'oul)lierai jamais le service, que dans ce

»moment critique vous venez de rendre ä letat et ä moi

»en particulier.» ^ Baron Armfelt trodde verkligen, att denna

tacksamhetsbet3'gelse vai' uprigtig, men följande händelser be-

visade tillräckligen, huru svekfull den var. Andra personer,

som trodde sig fullkomligen känna hertigens dubbelhet och

opålitlighet, läto icke bedraga sig af hans försäkringar; de

funno i dem ormen förstucken i gräset. Den, som i synner-

het ifrån denna första dag af minderårighetsregeringen gjorde

sig förvissad om falskheten af hertigens yttranden, var ryske

ambassadeuren grefve Stackelberg. ^Med den menniskokänne-

dom, han på en lång diplomatisk bana förvärfvat, var han

i stånd att genomtränga det täckelse, hvarmed hertigen sökte

betäcka sina afsigter. Jag vet af baron Armfelt, att ambassa-

deuren redan den 29 Mars sade till honom: »Hertigen be-

»drager er. Jag ser tydligen, att han spelar en comedie med

»er. Hans plan är icke ännu färdig, och jag tviflar, att han

»kan upgöra någon, men han väntar på tillfälle att få öfver-

»ändakasta alt det som nu består.» Baron Armfelt l)estridde

' »Jag vet redan, att två ord från er mun varit tillrlickliga fur att

lugna folkets upphetsning. Jag skall aldrig glömma den tjänst, som ni i

denna kritiska tidpunkt nu gjort staten och mig särskildt.»
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denna mening och påstod, att hertigen i den nj^a ställning,

hvaruti han kommit, skulle finna det öh'erensstämmande med
sitt eget interresse att för den korta tid af fyra år, som hans

stjrrelse skulle räcka, icke tillvägabringa några hufvudsakliga

forändringar. Men han skulle snart blifva uplyst om ogrun-

den af denna förhoppning.

Dagen efter sal. konungens död förmåddes hertigen att

Tisa sin brorson för folket, då eden skulle tagas af hufvud-

stadens garnison samt af borgerskapets infanterie. Den unge

kongen, klädd i en l)lå räck som Carl den XII:te, red då till

höger om sin farbror, som afiecterade att visa honom den

största aktning. Folket fastade ingen upmärksamhet %-id för-

myndaren, som aldrig kunnat förvärfva sig dess förtroende,

men en så mycket större vid pupillen, som /förenade i sig

det tredubbla interresse, hvilket väcktes af faderns mord, af

hans ungdom och vackra utseende. Han följdes öf\'eralt med
välsignelser och utrop af: »Lefve kongen!» Man )i;trade högt

de förhoppningar man bygde på honom och de farhågor man
hade för hans lif. Både förhoppningarne och farhågome voro

icke smickrande för den nya regeringen och åhördes säkert

icke utan missnöje af hertigen.

Vid öpnandet af konungens lik ])efans hans hjerta stort

och friskt. Sedan kroppen blifvit balsamerad, utstäldes liket

enUgt bruket på en lit de parade till allmänt åskådande under

trenne dagar, några timmar hvar eftermiddag. I egenskap af

härold vid seraphimerorden var jag nödsakad att oflficiera vid

denna sorgliga ceremonie. Askådarena inkommo genom en

dörr, passerade långsamt förbi balustraden, innanför h\'ilken

liket låg på sin catafalque, och utgingo genom en annan dörr.

Om ibland dem funnos åtskilhge, hvilka under en hycklad

mine af bedröfvelse illa kunde fördölja sin glädje att se före-

målet fur deras stämplingar ligga liflöst för deras ögon, såg

man deremot mångftddiga bevis af den innerHgaste sorg öfver

förlusten af en monark, som vunnit sitt folks kärlek och till-

gifvenhet i lika hög grad som han var hatad af mördarefac-

tionen. Man hörde stundom vid detta tillfälle uttryck af den

djupaste smärta, upblandade med hotelser emot och förban-

Ehrenslröms antectninqar. ^i
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nelser öfver denna faction, hvilka borde förfära henne. Under

suckar och gråt yttrade sig någre bönder: »Der ligger vår för-

»svarare och beskyddare. För den kärlek han burit till oss

»är han mördad; ty de store älska icke de kongar, som hindra

»dem att förtrycka oss.» Andre utropade: »Vår far är död

»och hans fiender lefva.» Någre kastade sig gråtande på knä

framför balustraden.

Under dessa tre dagar syntes jag vara ett obegrafvet

lik ; min djupa sorg och min dödsblekhet bemärktes af

alla. Men i synnerhet voro mina krafter nära att uttöm-

mas vid ceremonien af det kongl. likets bisättning i Rid-

dareholmskyrkan. Anstalterne dertill voro felagtige och cere-

monien verkstäldes med oordning. När alt var l)eredt till

att börja den, inträdde i likrummet den unga konungen med

bägge sina farbröder, bärande öfver sina kläder kåpor af svart

flor, hvilka äfven betäckte deras ansigten. När likkistan skulle

af rikets herrar nedlyftas från catafalquen, kommo de i bry-

deri, huru den skulle lämpligast vändas, för att komma utför

catafalquens branta trappsteg. Då hördes regentens sträfva

röst föreskrifva, huru man borde bära sig åt, och man blef

förvånad att i denna röst sakna den ton, som passade för det

sorgliga tillfället ; man märkte tydligen, att den röle af bedröf-

velse, som han ditintill agerat, nu var utspelad. Ett annat

ämne till förvåning fick man sedermera, då man kom ut

med liket i förstugan, och såg ibland de öfverstar, som jämte

presidenterne skulle upbära thronhimmeln öfver detsamma,

öfversten vid artilleriet baron Gyllengranat, hvilken nyss varit

arresterad såsom angifven för medvetenhet eller delagtighet i

mordet, men på hertigens enskilda befallning entledigad från

sin arrest och nu befald att deltaga i ceremonien, ehuru ingen,

som kände hans tänkesätt och förbindelser, tviflade derom

att angifvelsen var grundad. Det mellantillstånd emellan lif

och död, hvaruti jag befann mig denna afton under proces-

sionen till kjrrkan, vistandet der och åtei"tåget derifrån tillät

mig icke att iakttaga alt hvad som då tilldrog sig. Utom

hvad jag derom redan nämt, erinrar jag mig blott, att den

oräkneliga mängd åskådare, som omgaf processionen, icke gaf
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sin närvarelse tillkänna genom annat än en hemsk tystnad,

afbruten af suckar och gråt, samt att vid kistans nedsättande

i det kongl. grafchoret baron Armfelt kastade sig öfver den,

utbristande i tårar och klagorop samt var nära att quäfvas

af sin sorg. Icke utan svårighet kunde man slita honom
derifrån. De plågsamma känslor, som denna dag söndersleto

mitt hjerta, gjorde det omöjligt för mig att uthärda deras

förnyelse genom bevistande af den kongl. begrafningen. Jag

var då i åtnjutande af några veckors permission på Djurö,

och föregaf en åkommen sjuklighet, som hindrade mig att åt-

lyda kallelsen att inställa mig för att ånyo officiera som härold.

Ibland de personer, som vid början af minderårighets-

regeringen förnämligast trängdes om vinnande af regentens

uteslutande förtroende, voro svenske ambassadeuren i Paris,

baron Stael von Holstein, baron Carl Bonde, grefve Ruuth

och generalen baron Klingsporr. Den förstnämde var en man,

som saknade både medfödda och förvärfvade talanger, men
var deremot utomordentligen gynnad af lyckan. Hon hade

fort honom i sällskap med grefve Lantingshausen och på

hans bekostnad, efter ett besök i Estland och Liffland hos

den förres slägtingar, till Paris, hvarest svenske ambassadeu-

ren grefve Creutz fann tycke för denne unge, med en fördel-

agtig figur begåfvade landsman, quarhöll honom hos sig som

sin enskilde secreterare, förskaffade honom bekantskap med

damer af inflytelse vid hofvet, hvarigenom han blef känd af

den olyckliga drottningen i Frankrike, ]\Iarie Antoinette, som

protegerade honom och befordrade hans giftermål med den

namnkunnige Neckers enda dotter, hvarvid det var ett vilkor,

att han skulle bhfva nämd till sin konungs ambassadeur vid

franska hofvet efter grefve Creutz, då grefven hemkallades att

förestå utrikes ärenderne i sitt fädernesland. Konungen, som

redan hade bestämt denna plats åt baron Evert Taube, gjorde

den af grefve Creutz och franska drottningen l^egärde nomina-

tion icke utan stor motvilja, och när den omsider skedde,

väckte den en allmän förundran. Då jag vintern emellan

1787 och 1788 var i Reval, der man lärt känna baron Staéls

medelmåtta och inskränkta egenskaper, kunde man icke nog
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uttrycka sin förvåning öfver det stora och hastiga språng han

gjort. Genom den förmögenhet, han fått med sin hustru,

kunde han i Paris sätta sitt hus på en lysande fot; men han

var altid en främling i hennes litteraira sällskapskretsar, och

hon gjorde sig ingen möda att fördölja känslan af sin öfver-

lägsenhet och den till förakt gränsande medömkan, hvarmed

hon, omgifven af Frankrikes utmärkta snillen, författare och

poeter, betraktade sin mans okunnighet. Detta af så hetero-

gena delar hopfogade par förde tillsammans en osäll huslig

trefnad. Efter franska revolutionens utbrott blef konungen

synnerligen missnöjd med sin ambassadeur. Af svaghet och

bristande urskillning hade baron Staél låtit förleda sig till

intima förbindelser med revolutionnairerne och i flera hänse-

enden handlat emot sina in structioner. Det föranledde slut-

ligen till en honom gifven befallning att lämna Paris och att

stadna tills Aidare i Tyskland vid Ehenströmmen, utan att

komma till Sverige. Oagtadt denna uttryckliga föreskrift, be-

gaf han sig på resan dit. När kongen fick veta, att han pas-

serat Köpenhamn, blef han mycket upbragt öfver denna olyd-

nad och stälde till statssecretm Franc denna fråga : »För

»hA-ilket straff Ijlottställer sig en minister, som upsåtligen öfver-

»träder sin konungs ordre och af hvilken rätt skall han döm-

»mas?» Statssecreteraren, som icke kände hvem denna fråga

gälde, svarade: »Af cantzlirätten, och straffet bestämmes efter

»graden af den begangne olydnaden.»— »Då blir», sade konun-

gen, »aml^assadeuren baron Stael von Holstein, som öfverträdt

»den honom lämnade befallning att icke begifva sig till Sverige,

»stäld för cantzlirätt och emedlertid skall en ordre skickas

»honom till möte, att icke komma till Stockholm, innan han

»dertill får tillåtelse.» Två dagar efter kongens mord anlände

han till första gästgifvaregården ifrån hufvudstaden, beledsagad

af sin förtogne handsecreterare Signeole, som han föregående

sommaren skickat som courier från Paris till kongen i Aachen

och der Silfversparre och jag af hans yttranden funno honom

vara berusad af jacobinisme. Baronen måste stadna på denna

gästgifvaregård ända till några dagar efter konungens död,

då hertigen tillät honom komma till staden, men utan att
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vilja se honom. Han förblef länge i en obehaglig och tve-

tydig ställning; omsider förskaffade baron Bonde honom hos

regenten en audience, som räckte flera timmar och hvilken

fick en afgörande inflytelse på den nya svenska regeringens

politik mot främmande magter.

Baron Carl Bonde var en fin och smidig hofman, som

med lätthet antog alla former; han var aristocrat, dock utan

öfverdrift; han var icke nöjd med sal. kongen, som miss-

trodde honom, eller med de under sista åren af hans regering

verkstälde förändringar i styrelsesättet, emedan de förnärmade

adelns fördelar, men mig veterligen misstänktes han aldrig

för medvetenhet i planerne till konungens undanrödjande.

Han hade under kriget tjenat vid storamiralens regemente

och varit på hertigens chefsskepp. Han begagnade tillfället

att befästa sig i regentens faveur, hvilken stod öppen för alla

som ville använda möda och konst att förvärfva den. Också

syntes han vid denna tid vara i åtnjutande af ett stort för-

troende. Han förbandt sig på det närmaste med baron Staél.

Grefve Ruuth, som innan sal. konungens död icke hade

afslutat redogörelsen för sin finailceförvaltning eller erhållit

decharge för densamma, befann sig i det största behof af den

nya regeringens ynnest för att icke blottställas för en farhg

räfst. Han nyttjade således alla utvägar att behaga regenten

och saknade icke skicklighet att välja de[m] som säkrast kunde

leda till målet. 'Med ett ljust hufvud förenade han mycken

djerfhet i upfattande af sina förslag, samt raskhet i deras ut-

förande och fann sig aldrig tillbakahållen af moraliska betänk-

ligheter. Som ståthållare på Drottningholms slott hade han

ofta tillträde till hertigen.

Ännu tätare tillfällen att nalkas honom hade generalen

baron Klingsporr, som fortfor att bära stafven såsom tjenst-

görande generaladjutant för arméen. Med hastigheten af en

equiUljrist hade han ombytt ställning, tanke- och handlings-

sätt. Tillgifvenheten för salig konungen hade slocknat den

29 mars middagstiden. Nu var han endast sysselsatt med

beräkningar öfver medlen att ådagalägga en lika varm och

lika bedräglig tillgifvenhet för den aflidne konungens broder,
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sedan denne fått magten i händeme. Ingen låghet, inga cour-

better, inga trohetsförsäkringar sparades för att vinna denna

afsigt.

Men ett ännu större språng ifrån den ena ytterligheten

till den andra gjorde policemästaren, lagman Lilljesparre. Sedan

han i så många år ifrigt arbetat derpå att genom sina hem-

liga rapporter om händelser, hvilka ofta blott existerade i

hans inbillning eller voro af honom upsåtligen diktade, fylla

salig konungens sinne med misstroende emot adeln och i

synnerhet emot oppositionspartiet, och sedan han straxt efter

mordet hade visat så mycket nit för uptäckandet af de brotts-

lige och af den vidsträckta conspirationen i hela sin vidd,

hade med konungens död detta nit plötsligen afsvalnat, och

inom ett par gånger 24 timmar hade han omskapat sig ifrån

oppositionens bittraste fiende till dess vän och försvarare samt

gått äfven så långt på den nya ban han beträdde, att hans

ömma välvilja sträckte sig ända till de på Riddareholmen ar-

resterade erkände konungamördare, med h\ålka det blef be-

kant att han plägade ett förtroligt umgänge, medgaf dem ovan-

liga friheter, deltog med dem och deras anhörige i glada mål-

tider, upmuntrade de fångne, som redan beredt sig på under-

gående af dödsstraffet, att hoppas en lång framtid, och under

det han uppenbarade ett sådant medlidande med konunga-

mördarenas olycka, beflitade han sig att bereda förderf och

förföljelse för alla de[m], h\-ilka bibehöllo kärlek och tillgifvenhet

för den mördades minne. Med en skamlös dristighet updik-

tade han emot dem de orimUgaste beskyllningar; till och med

deras sorg, hvilken de hvarken kunde eller ^-ille fördölja,

lämnade honom anledning att anklaga dem för förrädiska af-

sigter emot den nya regeringen. Man var oviss om detta

hans förfarande, hvartill i alla fall fordrades en svart och ne-

drig själ, var mera motiverat af hågen att göra lycka, än af

hämdgirighet emot dem af salig kongens tjenare och embets-

män, hvilka i slutet af hans regering lyckats att förminska

policemästarens välde. Allmännast trodde man, att han, hvars

egennytta var känd, låtit med en ansenlig penningesumma

besticka sisr.
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Alla, som hade ett närmare tillträde till hertigens person,

uptäckte snart, att han i djupet af sitt hjerta närde en stark

ovUja emot sin salig brors vän och favorit, baron Armfelt,

ehuru han sorgfälligt sökte att undangömma denna disposi-

tion bakom ofta uprepade försäkringar om vänskap och för-

troende. Denna uptäckt nyttjades i synnerhet af Lilljesparre

och baron KHngsporr att göra sig behaghge, den förre genom

hemliga rapporter och den senare genom beredande af åtskil-

lige chicaner för baronen, i anseende till dess chefskap för

andra gardesregimentet. Detta regimente, uprättadt efter 1789

års riksdag, var så väl genom sin formation som genom den

i dess officerscorps rådande anda och tillgifvenhet för sin chef

en stötesten, som öfveralt låg i vägen. Hertigens missnöje

med denna trouppe, ifrigt understödt af baron KUngsporr

i dess egenskap af tjenstgörande generaladjutant, utbröt ofta.

Som dessa utbrott tiUskrefvos baron Khngsporrs insinuationer,

han som i sal. konungens lifstid med så mycken låghet gjort

sin cour åt baron Armfelt, väckte de allmän ovilja emot in-

blåsaren. Baron Armfelt sjelf yttrade sig en gång till Lager-

bring och mig om detta förhållande på det honom egna, lustiga

sätt: »Ingenting förargar mig mera», sade han, »än att jag

»under salig konungens lifstid, icke tillät Klingsporr att kyssa

»mig bak och sedan tog quittence af honom att han fått

»göra det.»

Ransakningarne öfver mordet hade fortgått i Svea hof-

rätt och voro i anseende till de redan fängslade brottslingarne

genom deras egna bekännelser fulländade. Det förbittrade folket

ropade på hämd. Ehuru genom policemästarens frivilliga,

anbefalda eller köpta overksamhet tråden till vidare upp-

täckter var afskuren, var det dock icke möjligt att tillintet-

göra de[m], som redan lågo förvarade i hofrättens protokoller.

Den fullkomligt updagade brottsligheten skulle oundvikligen

beläggas med det straff, som lagen bestämmer för mord, äfven

på den lägsta individ i samhället. Men lagen talar icke om
konungamord, ett brott som i moraliskt afseende är lika

afskyvärdt som hvarje annat, men i politiskt att anse som

ett brott emot staten, hvars representant och öfverhufvud
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konungen är. Som nu lagstiftaren icke utsatt något straff

för ett icke tänkbart brott, ansågo domarena sig berättigade

af den dem tillkommande pröfningsrätt att bestämma straffet

för det nu begångna, af lagen icke förutsedda brottet. Denna

åsigt af saken föranledde dem att för den, hvilken de borde

l^etrakta som den brottsligaste af mördarena, emedan han

lossat mordskottet, nämligen Ankarström (fastän han kanske

var i sjelfva verket mindre brottslig än de, som upmanat

honom till missgerningen) fastställa den tillökning i döds-

straffet, att han innan dess undergående skulle tre dagar å

rad utställas till allmänt åskådande å trenne stadens torg

och derefter hvar gång erhålla några par spö. Det tillhör

icke mig att afgöra om domstolen i detta fall öfverskred eller

icke gränserna för sin myndighet ; men det vet jag, att å ena

sidan folket icke kunnat vid den tidpunkten tygla sin ovilja,

om straffet för mördaren blifvit lindrigare, och å den andra

att förbittringen hos adeln öfver denna straffets skärpning och

deröfver att mördaren skulle undergå straffet med bibehål-

lande af sitt adliga namn updrefs till det yttersta. Den dag

då omröstningen öfver straffets bestämmande skulle försiggå

i hofrätten, upkom hofrättsrådet baron Cronstedt, sedan de

öfrige ledamöterne intagit sina säten. Han var jag tror en

sonason till den Cronstedt, som lånade sin bössa att dermed

skjuta kung Carl d. XII: te vid FredricshaU och som blef

derföre president och baron. Hofrättsrädet hade under upp-

gången till domstolen fått veta förslaget om utdelande af spö.

Inkommen i sessionsrummet hviskade han \åd hvar ledamot

under det han gick till sin stol: »Intet spö; för Guds skull,

intet spö.» När han så tilltalat hofrättsrädet Rosbeck, svarade

denne högt: »Tror då Herr Baron att vi nu lefva i den tid

»då man blef baroniserad för konungamord"?» Flesta rösterna

afgjorde straffets skärpning. Domen stadfästades af regenten

och verkstäldes. Den grymme brottslingen hade länge visat

i sitt fängelse en obeveklig hårdhet och förblifvit i den öfver-

tygelse, att han gjort en för fäderneslandet nyttig gerning;

men då han utförd, omgifven af en oräknelig myckenhet folk

af alla klasser, hörde deras förbannelser öfver honom, började
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han känna ånger öfver sitt brott; hans samvete vaknade och

han ropade flera gånger: »Förlåt, förlåt svenska folk!» Un-

der de sista fasliga dagarne af hans lefnad skall han hafva

yttrat sig: »Jag kunde aldrig föreställa mig, att kungen var

»så älskad af nationen, som jag nu finner att han varit det.

»Jag ofltras och det med rätta; men grefvarne och baronerne

»gå fria.» Att så skulle ske trodde man icke då, men
hans förutsägelse besannades. Oaktadt det hat Ankarströms

missgerning ingaf mig för hans person, hade jag icke mod
att se honom mer än en enda gång eller då han första gån-

gen utfördes. Jag ville se anletsdragen af en menniska, som

kunnat i flera veckor och månader sysselsätta sig endast med

anstalterna till det grymmaste mord, att på det förfärligaste

sätt tillreda sina mordgevär, med kallt blod shpa hullingar

på den knif, hvarmed det utsedda offret skulle slagtas, om
pistolerne klickat. Med rysning såg jag honom gå mig förbi

på Riddarhustorget, men då spöslitningen skulle börja skyn-

dade jag mig ifrån det ohyggliga skådespelet, förvånad att

folk af bättre stånd och till och med fruntimmer kunde ut-

härda att bevista det. Endast på långt håll hörde jag den

dagen början af hans skrik, men gick sedermera icke ut ur

mitt rum under fortsättningen af hans bestraffning.

I början af sin regering aflecterade hertigen stundom att

högakta sin aflidne broders vilja. Således då baronerne Taube

och Armfelt underrättat honom, att salig kongen ämnat flytta

statssecreteraren för krigsärenderne, v. Carleson, till president-

stolen i Wasa hofrätt för att till statssecreterare efter honom

utnämna expeditionssecreteraren Lagerbring, verkstäldes genast

dessa nominationer, och då regeringsrådet Zibeth utnämdes

till statssecreterare för utrikes expeditionen, skedde det med

förklarande, att det vore att anse som en rättvis belöning för

hans orubbUga trohet och tillgifvenhet emot salig kongen.

Men kort derefter lät hertigen genom Lagerbring baron Arm-

felt förstå, att han önskade, det baronen ville nedlägga befälet

öfver andra gardesregimentet, emedan den tillgifvenhet, officers-

corpsen vid denne trouppe hade för sin chef, väckte farhågor.

Baronen upfylde genast denna önskan och fick till efterträ-
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<iare öfverste Liljehorn, som icke hade den gåfvan att göra

sig älskad och såsom varande en broder till kongamördaren

icke var en välkommen chef för regimentet. Han ledsnade

ock snart sjelf ^id detta befäl, hvarifrån han några månader

<lerefter endtledigades, men med ett accord af 14,000 riks-

daler.

Grefve Knuth hade af sahg konungen blih-it utnämd till

Seraphimerriddare ; men han var ännu icke dubbad. Stora

ordensdagen den 28 April nalkades, och hertigen, som ifrigt

åstundade att få förrätta denna dubbning, ehuru icke allenast

ordens statuter utan ock salig kongens liesvurna testamente

förbehöll utöfvandet af denna rättighet blott åt en fullmyn-

dig konung, sammankallade ett extra ordenscapitel för att

inhemta dess mening i ämnet. Han förestälde, huru obehag-

ligt det vore för den utnämde riddaren att förblifva fyra år

odubbad och talade om hans stora förtjenster emot konungen

och riket, men naturligtvis icke om sin egen håg att äfven

i detta fall agera konung. Den l)lef dock icke förborgad för

capitlet, som vid omröstningen hade den svaghet att rätta sig

efter hans vilja, blott med den inskränkning att dubbningen

icke skulle verkställas med kröningssvärdet, hvartill Gustaf

den I:s svärd nyttjas, utan med hertigens egen värja. Blott

riksrådet grefve Falkenberg, grefve Nils Posse, baronerna

Taube och Armfelt hade mod att vara af en annan mening

och att påstå, det konungen allena kunde dubba en Seraphi-

merriddare. Nu var åter ett af salig kongens testameutariska

stadganden trampadt under fötterne. Denna nya kränkning

af dess vilja ^dsade tydligen, hvad man vidare hade att vänta

af en styrelse, som sålunda började sin bana. Detta ingrepp

skulle öfverskylas med de utsökta loford öfver salig konungen,

hvarmed hertigens tal vid dubbningsceremonien i slottska-

pellet den 28 April var upfyldt.

Hertigens gamla smak för alla småheter i det mihtairi-

ska yrket fick nu fritt spelrum att utveckla sig. Uniforms-

förändringar, stöflar, sporrar, sablar, moustacher, stora para-

der på inre borggården hörde nu till ordningen för dagen.

De förre leveerne förvandlades nu till rapportcourer, som mest
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bevistades af militaire personer. Åtföljd af en talrik skara

af dem kom hertigen ned till paraderne för att låta gifva

sig alla militaire honneurs och låta troupperne defilera för

sig. Vetenskapeme saknade från denna stund det beskydd

och den upmuntran de fordom njutit; konsterna lemnades

utan hägn och vitterheten flydde undan dessa lekar af krigs-

öfningar och vapenbrak.

Grefve Muncks öde skulle nu afgöras. Hans sak ådrog

sig allmänhetens högsta upmärksamhet. Han hade genom

sitt oförstånd och sin girighet gjort den ohjelplig, men som

den inför hertigen och hans conseil behandlades sub secreto,

var den icke rätt känd i det allmänna. Som i anseende till

den nedriga rykten utspriddes om salig konungen af samma
natur som de, hvilka utpekades i det ofvannämde brefvet af

baron Axel Reuterholm till mig under riksdagen i Gefle,

gick jag en morgon till generalen baron Taube och sade:

»Jag har ingen rättighet att begära blifva underrättad om
»hvad som förehafves i regentens conseil, men i anseende till

»min kända tillgifvenhet för salig kongens minne vågar jag

»bedja Herr Baron uplysa mig, om grefve Munck, sedan

»kongen nu är död, i sina förhör inför hertigen, vid hvilka

»Herr Baron varit närvarande, yttrat något, som kunnat gifva

»kongens fiender anledning att anse honom på något sätt

»comprometterad.»— »Nej, långt derifrån», svarade baron Taube.

»På flere gånger till grefve ]\[unck framstälda frågor, om
»kongen haft någon kännedom af hans föranstaltade fabrika-

»tion af falska sedlar, har han alltid svarat med så starka

»edhga försäkringar om motsatsen, att icke den minsta t^'ifvel

»upstår om konungens fullkomliga okunnighet i denna del.

»En gång föll han på knä på golfvet, önskande, att jorden

»skulle öpna sig och han lefvande nedstörta i helvetet, om han

»icke sade sanningen. De termer han nyttjade voro i öfrigt

»så rysliga, att hertigen vid deras åhörande kände sig illa-

»mående, bleknade och måste dricka ett glas vatten.» Saken

slöts sålunda, att grefve Munck nödgades underteckna en

skrift, genom hvilken han erkände sin brottslighet och fick

begifva sig ur riket under det antagna namnet Bringson,
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hvilket han valde såsom en tacksamhetsbetygelse emot stats-

secreteraren Lagerbring, som visat honom deltagande i hans

olycka. Hans bror baron Otto Munck och cousin Wright

beledsagade honom öfver Ystad och Stralsund till Hamburg,

der han dröjde länge. Derifrån skref han ett bref till stats-

secretrn Lagerbring, hvilket han visade mig och hvaraf jag

erinrar mig följande strophe : »Mamsell Bassi (första danseuse

»vid operan i Stockholm och grefvens maitresse) har gjort

»mig här ett besök. Innan hon for från Stockholm, har hon

»varit hos Ruuthen, som sagt till henne: Hälsa Muncken

»och säg honom, att, om han icke gjort sig till min afsvurne

»fiende, så hade han icke kommit i den ställning som han nu

»är. Huru kan en man som varit i så stora aflFairer glömma

»sig till den grad att skicka en sådan hälsning"?»

Grefve Muncks ofärd var tillvägabragt genom honom

sjelf, men ingen hade häldre velat bereda den än hertigen,

som allt ifrån år 1777, då salig kongen efter en mångårig

kallsinnighet för sin gemål förenade sig åter med henne,

hatade Muncken, hvilken ansågs att gemensamt med mamsell

Ramström hafva åstadkommit denna förening, och förmått

kongen till samlag med drottningen. Det var icke obekant

för någon, som på den tiden vistades vid svenska hofvet, att

hertig Carl icke allenast underhållit hos sin mor, enkedrott-

ning Lovisa Ulrica, hennes ovilja emot sin svärdotter, drott-

ning Sophia Magdalena, utan ock att han var egentliga up-

hofvet till den emellan konungen och hans mor upkomne

söndring vid kronprinsen Gustaf Adolphs födelse, hvarför ock

enkedrottningen fyra år derefter eller 1782, då hon på sin

dödsbädd blef reconcilierad med konungen och fullkomligen

uplyst om aUa de intriguer, som blifvit använde att förbittra

hennes sista lefnadsår, vid utdelande af den moderliga väl-

signelsen till sina omkring hennes säng stående gråtande

barn sade : -»Gud förlåte Carl alt det onda, han tillfogat mig.

»Jag har svårt att förlåta honom.» Han var just då stadd

på en resa till Finland samt för motvind uppehållen i Svea-

borg, der han genom sitt oförsigtiga upförande förstörde ett

hederligt och vackert ungt fruntimmers rykte och lycka. Det
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var majorskan Munck, född Taube. Hennes man, en yngre

bror till grefven och som sedan blef landshöfding i Tavaste-

hus, drack brunn vid Esbo. Hans unga fru, quarlämnad

på fästningen, trodde vördnaden för kongens bror fordra, att

hon icke skulle tillsluta sin dörr för hans aftonl^esök. Dessa

förlängdes ända till midnatten. Mannen, underrättad härom,

l)lef jaloux och började hata sin hustru, som kort derefter

dog betungad af hans ovilja, hvilken gick så långt, att han

icke utan svårighet lät förmå sig att lämna spelbordet för att

upoffra några få ögonblick till att emottaga hennes sista af-

sked. Hertigen, ankommen till Stockholm, skämtade glädtigt

med hofdamerne öfver denna sin fmska amourette, hvilken

likväl kostat ett älskansvärdt fruntimmer lifvet. För sin

mors minne behöll han alltid en känsla af förskräckelse,

hvaraf baron Reuterholm sedermera visste att för sina planer

sig begagna, och emot grefve Munck hade han beständigt ett

oförsonligt hat, för hvars tillfredsställande denne grefve sjelf

lemnade honom slutligen vapen i händerne.

Grefve Gustaf AVachtmeister blef skickad till Berlin att

notificera kong Gustaf den 3:djes död och hans sons upsti-

gande på tronen. Generalen baron Klingsporr fann sig smick-

rad af sitt utnämnande att för lika ändamål afgå till ryska

hofvet. Han föll derigenom i en snara utlagd för honom af

dem, som ville skilja honom från sitt inflytande hos hertigen

och från det som han tillvällat sig på arméen samt på de

under krigscollegium hörande ärender. Baron Armfelt, stats-

secretrn Lagerbring och Håkanson, hvilka bägge sistnämde

altid varit vänner af general ToU, begagnade baron Kling-

sporrs beskickning för att genom en i hemlighet afsänd cou-

rier till generalen kalla honom till Stockholm, der han tog

sitt första quarter i öfverståthållarehuset hos baron Armfelt,

som ifrån att hafva varit hans ovän nu upriktigt lorenade

sig med honom för att i hans talanger, caracterskraft och

verksamhet i förening med hans allmänt vitsordade oegen-

nytta finna en motvigt emot alla de elaka afsigter och all

den dålighet, som man nu bemödade sig att framtränga för

att bemäktiga sig herraväldet. Ehuru hertigen ingalunda var
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general Toll personligen bevågen, kunde han dock icke miss-

känna hans redbara förtjenst, och som han för det närvarande

icke ännu var fullkomligen underkufvad en enda persons

vilja, utan vägde fram och tillbaka i eftergifvenhet för fleres,

så lät han utan svårighet öfvertala sig att bevilja generalen

en lång audience och att derefter utnämna honom till ord-

förande i krigscollegium. Härigenom fann baron Klingsporr

vid sin återkomst från Ryssland den väg för sig tillbommad,

som han velat hålla öppen för att på den lyckas att afvända

upmärksamheten från de försnillningar, som ägt rum under

kriget vid finska krigscommissariet, hvars räkenskaper nu

voro under re\'ision.

Vid denna tid ankom till Stockholm franske jakobiner-

nas utskickade, Verninac de S:t Maur, f. d. abbé, fläckad

som offentlig försvarare i nationalförsamlingen af Jourdan

Coupe-téte och de ohyggliga mordscenerne i Avignon och

Comtat Venaissin. Ändamålet för hans beskickning var till-

kännagifvet i de franska jakobinerbladen. Han skulle bereda

en intime förening emellan de franske revolutionairerne och

Sverige, som det der föröfvade konungamordet syntes göra

moget för en sådan förbindelse. Han skickade sig i början

mycket varsamt och hade endast hemliga rådplägningar med

baron Staél och som det äfven sades med baron Bonde. Her-

tigen vågade ännu icke se honom.

Grefve Gyldenstolpe, som ditintill varit blott kongens

vice gouvemeur, blef nu nämd till gouverneur och rikets

herre. Denna nomination väckte förundran, ty han var al-

deles icke behaglig för det parti, som nu ville uppsvinga sig;

men lättare fann man skäl att förklara kammarjunkaren de

Besches uphöjelse till ståthållare på Stockholms slott, när man

fick veta, huru han drog fördel af denna plats, att i sina rum

bereda tillfällen för hertigen att se actrisen Fredrica Löf,

hvarigenom denne prins blef, likväl för "kort tid, sin gamla

förbindelse med danseusen Slottsberg otrogen.

Bägge hertigarne voro behäftade med små själars sjuk-

dom, nämhgen en häftig passion för alla till krigsväsendet

hörande minutier, hvilka de betraktade som hufvudsaker. De
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rådgjorde alfvarsamt med sina omgifningar om snitten på
uniformerne, om längden af stångpiskorne, om antalet och

formen af knapparne i räcken o. s. v. Baron Bror Ceder-

ström, hvars inskränkta förstånd icke hindrat honom att göra

stora uptäckter i denna vetenskap, såg nu ett fält för sig^

öpnadt, att draga nytta af sina kunskaper. Förskräckelsen

öfver kongens mord hade rubbat hans sinnen, så att han

under flera dagar, utan att vara egentligen sjuk, icke talade

om annat än om de syner han haft och om andra galna

föreställningar, som upfylde hans förvridna hjerna; men då

han blifvit återstäld till hälsan, började han att hos regenten

göra sig vigtig genom sina pedantiska reformationsförslager i

militairen och lade derigenom grunden till den stora credit,

hvaraf han sedermera kom i åtnjutande.

Före sal. kongens död var det redan beslutadt, att baron

Armfelt till sin hälsas återställande skulle vid början af den

vackra årstiden 1792 företaga en resa till Aachen, att der

nyttja de varma baden. Konungen sade mig icke sjelf^

men jag fick sedermera veta, att han ville, det jag skulle vara

baronen följagtig. Efter konungens död väckte grefve Ruuth

under ett samtal med baronen åter fråga om denna resa,

men på ett sådant sätt och med ett så ifrigt tillstyrkande,,

att baronen förmodade, det han upfylde ett af regenten honom
gifvet updrag. Han talade således härom med Hans KongL

Höghet sjelf, som affecterade att icke vilja bifalla förslaget, i

anseende till det behof han sade sig hafva af baronens råd

i början af sin regering, men som slutUgen, ehuru med låtsad

mot\dlja, biföll att medgifva en permission af fyra månader.

Men iiman resan kunde företagas skulle baronen, som var

chef för Nerike och Vermlands regimente, be\'ista detta regi-

mentes mönstring, hvilken skulle förrättas af baron Bror Ce-

derström. Före afresan gaf han en dejeuner dinatoire på

sitt vackra landställe Frescati på Djurgården, midt emot

Haga. Han bjöd mig tiU den, och jag fann der en samling

af personer, hvilka alla förblifvit trogne åt salig konungens

minne. Grefve Gyldenstolpe, Lagerbring, Zibeth, Håkanson,

Ahlman, m. fl. Der var också ryske ambassadeuren, grefve
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Stackelberg, och hans son. Jag kom der för första och sista

gången i enskildt samtal med denne ambassadeur, for h^ilken

jag innan vi satte oss till bords blef presenterad, och som

efter måltiden föreslog mig att göra med honom en tour i

parken, under hvilken han med värme och beundran omta-

lade salig konungens stora egenskaper, förklarade sin hfliga

saknad öfver hans död, sin afsky för hans möixlare och sin

fruktan, att den faction, som undanröjt honom, skulle lyc-

kas att begagna hertigens svaghet till att omkuUstörta hela

Gustaf d. III:s regeringssystem. Han lät åfven förmärka

någon farhåga i anseende till säkerheten för den unga konun-

gens dagar. Jag yttrade å min sida den största tillfredsstäl-

lelse öfver hans tänkesätt samt den önskan, att hans monarkinna

enligt sitt gifna löfte måtte orubbhgen bibehålla för Gustaf

Adolph sina vänskapliga dispositioner och icke af någon un-

der minderårigheten möjligen inträffande händelse låta förmå

sig att afvika ifrån det med Sverige förlidet år afslutade för-

})und. »Vous verrez», sade ambassadeuren, »quon fera tout

»de votre coté pour anéantir le traité de Drottningholm.

»Jai des données sures, quon veut sapprocher des revolu-

»tionnaires de la France et fraterniser avec eux.» ^

Baron Armfelt var en månad frånvarande. Under denna

frånvaro hade generalen baron Taube, som föresåg, h^ålken

vändning sakeme skulle taga, begärt och efter flera grimacer

af vägrande och motvilja å hertigens sida erhåUit afsked frän

sin befattning med utrikes afifairerne äfvensom från alla sina

militaira tjenster. Han bibehöll endast sin plats som öfver-

ste kammarjunkare hos den unga konungen, frän hvars per-

son hans afskedstagande gjorde honom mera oskiljaktig. Då

han uphörde att vara cabinettets chef, frambar jag till honom

uttrycket af min saknad öfver förlusten af en förman med

hans tänkesätt samt min fruktan, att hans frivilUga aflägs-

nande från statens afiairer skulle påskynda deras fullkomliga

öfverlämnande i factionens händer. Han svarade, att efter

' »Ni skall få se, att man skall göra alt på er sida fur att omintet-

göra Drottningholmstraktaten. Jag har säkra bev-is, att man vill närma

sig Frankrikes revolutionärer och fraternisera med dem.»
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all sannolikhet ingen ting nu mera kunde hindra denna fac-

tion att .blifva fullständigt segrande, och att, hvad hans öf-

vergifna tjenstebefattningar beträffade, hade de för hans en-

skilda del förlorat alt värde, sedan de icke mera kunde ut-

öfvas i åsyn och under ledningen af det mägtiga snille, som
den 29 Mars försvunnit från jorden

Hofvet var utflyttadt till Drottningholm. Allas upmärk-

samhet var vänd på den verkan, som skulle upkomma af

baron Gustaf Adolf Keuterholms dagligen förväntade återkomst

från sin utrikes resa. Denne hertigens favorit, som skulle

sedermera så enväldigt beherrska sin gynnare, liefann sig i

Kom, då konungen dog, der han efter sin till riksrådet grefve

Oxenstjerna och flere andre gjorde berättelse antingen sett

eller drömt den afledne konungen till honom inkomma samt,

knäfallande för hans säng och kyssande hans hand, bedt

honom förlåta den orättvisa han i sin lifstid emot baronen

föröfvat, och hvilken, enligt alt hvad man hade sig bekant,

bestod deruti, att han icke 1786 uämt honom till höfcantz-

ler efter baron Ramel, blefven riksråd. Konungen hade der-

emot, på hertig Carls trägna förljöner, tilldelat denne öfver

orättvisa klagande baron en pension af ett tusende riksdaler,

hvarmed jämte ett betydligt tillskott af frimurareordens cassa

han kunde företaga sin resa till Frankriket och Italien i säll-

skap med majoren vid gardet l^aron Silfverhjelm, hvilken

likväl under denna resa blef med honom brouillerad. Det

berättades, att samma dag konungen dog hertigen afsände en

oourier till Rom för att påskynda baronens återkomst. Denna

berättelse var mig obekant, då hertigen en dag på Drottning-

holm skickade, sin löpare in i cabinettet, som då var under

hans egna rum, med ett bref som jag emottog. Det var

adresseradt till baron Reuterholm. Jag, som trodde, att det var

det första som han tillskref honom, visade adressen på bref-

ret åt förste cabinettssecreteraren Silfversparre, som satt midt

emot mig vid bordet, och sade: »Detta är domen öfver Sve-

»riges blifvande öde och öfver mitt enskilda. Så snart den

)^person, till hvilken Ijrefvet är stäldt, hit anländer, blifver

»han genom hertigens naturliga svaghet allrådande, och som
EhrenstrOms anteckningar. 2.'c>
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-

»han lågar af hat emot sahg konungen, skall han föranleda

»de våldsammaste förföljelser emot alla dem, som med trohet

»och tillgifvenhet tjenat honom, och som jag är en af dem,

»blir jag också, oaktadt våra förra vänskapliga förbindelser,

»ett föremål för hans hat, hvarföre jag skall söka att få af-

»sked innan stormen lösbryter, och jag vill häldre i enslig-

»het på Djurö äta ett tarfligt bröd än här stå i dagligt be-

»roende af denne ursinnige fantast.» Siifversparre, som icke

rätt kände mannen, trodde sig finna en omåttlig öfverdrift i

dessa mina yttranden, men fick sedan tillräckliga skäl att

göra rättvisa åt mitt föreseende.

En liten anecdote frän denna tid uplyser på ett frap-

pant sätt hertig Carls obegripligt stora inconsequense. På en

souper vid hofvet tog han excellencen grefve Gyldenstolpe af-

sides och sade: »Hvad tycker ni om Reuterholm, som skrif-

»ver mig till för att underrätta mig om dagen, då han ämnar

»inträffa i Sverige, och ber mig föranstalta om skjutshästar

»för honom ifrån gränsen till Stockholm? Han tror mig icke

»hafva annat att göra än att vara hans skjutsrättare.» Grefve

Gyldenstolpe svarade: »Man skall sannerligen vara något för-

»r3'ckt för att bära sig sålunda åt.» — »Ja», sade hertigen,

»icke står det rätt till i det hufvudet.» Och icke dessmin-

dre, då baronen, som blifvit nämd till öfverkammarherre, icke

långt derefter ankom till hufvudstaden, der han förklarade

sig förblifva någon tid incognito, förmådde han genom billeter

hertigen att som oftast fara in till honom ifrån Drottningholm

för att i hans kammare rådpläga öfver de förändringar, som

skulle företagas, samt i anseende till dem och till sitt öfriga

förhållande emottaga nödiga instructioner. Baronerne Bonde

och Staél v. Holstein voro enträgnast att göra sin cour åt

favoriten.

Baron Armfelts fleråriga intima förbindelse med hoffröken

hos prinsessan, Magdalena Rudenskjöld, var allmänt bekant

och icke fördelaktig för nagonderas rykte i publiquen; men
sådane slags förbindelser, ehuru omoraliska de äro till sin

grund, väcka dock mindre förundran i hof än i allmänna

lefnaden. Fröken Rudenskjöld, oagtadt sin ytterliga svaghet
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för baronen, hvilken svaghet hon icke sökte fördölja, förlorade

genom den likväl ingenting af det anseende, som hennes ut-

värtes behag, hennes qnickhet och hennes intagande väsende

gåfvo henne. Baron Armfelt, som under sin frånvaro ville

vara noga underrättad om hvad som skedde i Sverige, hade

föreslagit mig att fortsätta den brefväxling, som jag fört med
honom i salig konungens lifstid först under 1789 och 1790

års campagner och sedan under resan till Aachen föregående

året 1791 underhållit, och bad mig att för denna brefväxling

uprätta en liten chiffre för att användas vid sådane delar af

våra förtroliga bref, hvilka rörde personer och anecdoter, som

borde hållas hemliga. Han framstälde detta förslag såsom

ett medel, hvarigenom den unga konungens nytta kunde be-

fordras, och som jag icke hade någon tvifvel om hans rena

afsigter, kände med fullkomlig visshet, att konungen satte till

honom det största förtroende, trodde såsom så många andra,

att han genom sina utrikes förbindelser kunde hufvudsak-

ligen bidraga att motverka factionens planer emot den unga

monarkens säkerhet; som alla våra förhoppningar för fram-

tiden hvilade på denne furste och hvar och en, som hade till-

gifvenhet för honom och som älskat hans far, betraktade med
ovilja och farhåga den nya regeringens grundsatser i synner-

het sådane, som de förmodades blifva efter baron Reuterholms

hemkomst, och som de sedan verkligen utvecklade sig, så

antog jag med nöje den mig gjorde proposition. För att

sätta mig i närmare förhållande till sin förtrognaste vän, frö-

ken Rudenskjöld, af hvilken baron Armfelt väntade de nog-

grannaste underrättelser om intriguerne vid hofvet, presen-

terade han mig för henne, ifrån hvilken tid 1 »ekantskapen oss

emellan, som sedermera blef så rik på gemensamma olycks-

öden, börjades.

Baron Armfelts afresa till Aachen fördröjdes ända till

den "15 Julii, som var en söndag, då cour gafs på Drottning-

holm. Xågra dagar förut hade han, för att iordningställa

sina -|Dapper, tillslutit sin dörr i öfverståthållarehuset utom

för några få vänner. Det hade passat sig så, att Liljesparre

ville tala vid honom, men icke sluppit in, ehuru han fick
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veta, att andre personer blifvit inlätne. Mera behöfdes icke

för denne elake menniska att deruppå bygga den hemliga

angifvelse, att ro\'alisterne (så kallades Gustaf den III:s vän-

ner, och denna benämning var redan i factionens ögon pro-

scriptionstitel) voro sysselsatte att sammansmida förberedel-

serne till ett uplopp af folket för att med våld uttaga de

fångne konungamördarena och uppoffra dem för sin hämd,

till lättande af hvilket företag eld på flera ställen i staden

skulle anläggas. På denna falska och orimliga angifvelse,

hvars grund icke vidai-e undersöktes, befalde hertigen genast,

att vakterne på Riddareholmen skulle förstärkas och canoner

framdragas för gamla slottet, skarpa skott och kulor utdelades,

och det utspriddes, att dessa säkerhetsmått blif\it tagne endast

för att hindra mördarenas försättande i frihet af deras vän-

ner till undgående af deras välförtjenta straff. Baron Arm-

felt, underrättad om dessa anstalter, hvilka blifvit gjorde utan

hans vetskap, ehuru han var öfverståthållare, begaf sig genast

till Drottningholm, der han hade en lång explication med

regenten, som försäkrade, att hans oryggliga föresats var att

låta lagens fulla kraf utöfvas emot brottslingarne.

I dessa dagar lämnade baron Reuterholm sitt incognito

och visade sig xiå hofvet samt tog genast säte i hertigens

hemliga conseil, hvars själ han redan A-ar. Lycksökarehopen,

som märkte hans stigande välde, groupperade sig genast om-

kring honom. Rykten om stora förestående förändringar l)ör-

jade kiunglöpa i staden, men de fingo icke bekräftelse förr

än söndagen den 15 Julii, då baron Armfelt skulle hafva sin

afskedsaudience och anträda sin resa. Innan courens början

medförde den från staden ankomne underståthållaren Ahl-

man ett exemplar af en utgifven kongl. förordning, hvar-

igenom en nästan obegränsad tryckfrihet tillstaddes. Den

hade V)lifvit uppsatt af baron Reuterholm i största hemlighet,

på hertigens befallning contrasignerad af revisionssecreteraren

Rosenblad, med lika hemlighet tryckt och icke meddelad

underståthållaren för att samma dag publiceras i stadens kyr-

kor förr än gudstjensten redan var l^örjad. Stilen i denna

förordning, flödande af floscler och af väderstinna phraser.
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vittnade om sin författare. Afsigten med detta steg låg öppen

för hvart klarsynt öga. Baron Reuterholm ville derigenom:

1:0 vinna för sin börjande regering publicisterne på sin sida

;

2:0 kasta en mörk skugga på salig konungen, som förVjjudit

införande i svenska blad af de ineendiaira talen, hållne i de

franska jaeobinerklubbarne samt af smädelserne emot den

kongl. franska famillen; och 3:o gifva luft åt oppositionspar-

tiet i Sverige, som nu kunde i offentligt tryck utgjuta sin

bitterhet emot den mördade monarken och som utan tvifvel

af tacksamhet för denna njutning skulle berömma baron

Reuterholms styrelse. Man hade icke haft skäl att ogilla den

utfärdade författningen, om den varit motiverad af kärlek för

uplysningen, och om afsigten varit att medgifva en fri och

öppen granskning, men det kunde genast föreses, hvad som

ock några månader derefter inträffade, att så snart den för-

unnade tryckfriheten blef brukad emot baron Reuterholm

sjelf, skulle den straxt inskränkas. Den borde efter hans

mening icke få bestå i annan frihet än den att smäda och

göra förhatlig Gustaf den 3:djes regering, hvarför ock Silfver-

stolpe, då tryckfriheten sedermera indrogs, skref:

Det är ju fasligt, skrek herr Carl,

Man vågar bror min klandra,

Det är fördijmligt, skrek hans jarl,

När sådant sker af andra;

Oss endast tillhör på hans graf

Att tadlets färgor rifva.

Jag var en narr den stund jag gaf

At folket lof att skrifva.

Baron Armfelt, general Toll, statssecreterarne Lagerbring

och Zibeth, revisionssecret:n af Låstbom, jag m. fl. personer

af lika tänkesätt groupperade oss i ett yttre rum för att läsa

detta märkvärdiga opus. Emot slutet af förordningen var en

upmaning till nationen att samla sig omkring enighetens al-

tare. Jag frågade, hvar det var beläget? y)Jag vet icke)->,

svarade Zibeth, y)om ej vid Skantztulh (afrättsplatsen for

missdådare). För min del var jag icke aldeles oberedd på

utgifvandet af en författning af denna egenskap, ty kort tid*
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förut hade hertigen under ett besök på cabmettet fått höra

af mig föreläsas ett par våldsamt häftiga artiklar ur franska

blad, hvarefter han sade: »I en välbestäld regering bör det

»gifvas tryckfrihet, men det der är för starkt.» — »Ja», svarade

jag, »svårigheten ligger deruti att utstaka de rätta gränseme

»emellan ett förnuftigt l^ruk af denna frihet och misslnaiket.»

Sedan han gått ut, sade jag till Silfversparre, att jag af her-

tigens yttrande var försäkrad, att de hemliga conciliabulerne

med baron Reuterholm i hans kammare i staden skulle oför-

töfvadt framalstra en obegränsad tryckfrihet, emedan den till

en början var nyttig för hans omstörtningsjDlaner.

Jag påminner mig en till denna dag hörande anecdote,

som icke hedrar min försigtighet. Till couren samlade sig

en ovanlig myckenhet folk. Jag hade stadnat i dörren till

audiencerummet för att tala med någon, som jag icke nu er-

inrar mig hvem det var. Jag stod vårdslöst lutad emot dörr-

karmen med utsträckta l^en och intog dörrens halfva bredd.

Audiencerummet var redan upfyldt och Liljesparre stod vid

dörren till kongens rum, der hertigen var, med spejande ögon

öfver den talrika samlingen. Då syntes baron Reuterholm,

som nu för första gången efter sin hemkomst visade sig of-

fentligen, inträda i 3'ttre rummet för att ingå i audiencerum-

met. Den jag talade vid skyndade att ställa sig å sidan för

att, som sig borde, öpna väg för den inträdande, men jag för-

blef orörlig i min ställning, så att den redan mägtige herren

måste göra sig smal och nästan stiga öfver mina ben för att

framkomma. Jag förebrår mig med skäl detta obehöriga

trotsande, som naturligtvis skulle öka hans bitterhet emot

mig. Så snart han inträdt i audiencerummet, der han väckte

en flerfaldig upmärksamhet, närmade ryska ambassadeuren

sig till mig, som han igenkände sedan middagen på Frescati,

och frågade: »Est ce que c' est celui lä?» ^ Han hade icke

sett honom förut, men på den beskrifning, han fått om ho-

nom, gissade han hvem det var: »Oui, Votre Excellence»,

svarade jag, »c'est celui qui fera dorenavant la pluie et le

' »Är det han?»



FÖRF. ÄMNAD TILL MELLANHAND MELLAN KON. O. ARMFELT 429

»beau tems en Suéde.» ' Då skrattade han med en mine af

förakt. Detta korta samtal undföll icke den upmärksamme

policemästaren, som genast öfvergaf sin post och med stora

steg samt kniifiande sig fram genom trängseln nalkades mig

helt nära för att lyssna till hvad som sades, men då han

kom var samtalet redan slutadt. Baronen passerade blott

audiencerummet för att inträda i det rum, der kongl. famil-

len före couren samlat sig.

Efter couren och publiqua spisningen fick baron Arm-

felt tillfälle att enskildt tala \id konungen, som vid 14 års

ålder visade ett moget omdöme i förening med en särdeles

varsamhet i sitt upförande. Han syntes på den tiden fatta

det äfventyrliga och hotande i sin ställning. Med bekymmer

hade han sett baron Taube aflägsna sig från affairerne, och

nu såg han äfven med oro baron Armfelt skilja sig från ho-

nom. Han ingick med baronen den öfverenskommelse, att

under dennes frånvaro brefväxla med honom, till hvilket än-

damål han skulle nyttja mig som sm hemlige handsecrete-

rare och derföre tillägga mig en liten pension på sin hand-

cassa. Chiflren för denna l^refväxling skulle af mig förvaras.

Han lofvade att med stillatigande anse alt hvad man under

hans minderårighet kunde företaga, men i fall af ständernes

samlande emot klara innehållet af hans salige faders testa-

mente, icke med sin närvaro eller sitt bifall sanctionnera

något af deras beslut. Han föi-l)and sig äfven att icke gifva

sitt samtycke till något äktenskapsförslag innan sin fullmyn-

dighet. Om detta samtal underrättade baron Armfelt mig

genast, och jag hämtade en stor tillfredsställelse af konungens

beslut att i ofvannämde egenskap fästa mig vid sin person.

Han gaf mig äfven del ett par timmar derefter af det sam-

tal, han sedermera hade med regenten vid sitt slutliga af-

skedstagande i hans caliinett. Denne prins hade då å nyo

uprepat, med hvilken saknad han såg honom resa, huru

mycket han önskade att snart återse honom, hvilken tack-

samhet han hade för de tjenster, baronen bevisat honom, o.

' »Ja, Ers Excellens, det Ur han, som hädanefter skall göra regn

och vackert väder i Sverige.»
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8. V., hvarvid nödiga omfamningar icke sparades, och likväl

voro planerne till denne på ett så smickrande sätt bemötte

barons ofärd redan uppgjorde och mognade. Utan att baron

Armfelt hade någon misstanke om deras tillvarelse, kunde

han dock icke sätta tro till hertigens försäkringar, ty han

kände för mycket väl deras opålitlighet. Under soupén hade

han ännu ett samtal med hertigen, gick derefter ner till konun-

gen, som just då skulle lägga sig, och tog der slutligt afsked

af honom, som vid detta tillfälle gret bitterligen. Derefter

for han om natten från Drottningholm sjöledes till Fittja, der

hans vagnar väntade honom. Han kunde icke då föreställa

sig, att han, som ämnade återkomma efter 3 å 4 månader,

icke förr än 9 år derefter, och sedan han och hans vänner

erfarit de hårdaste öden, skulle återse konungens ansigte.

Baron Reuterholm väntade endast på hans aflägsnande

för att börja utförandet af sina med hertigen öfverenskomne

eller honom föreskrefne omskapningar. Underståthållaren i

Stockholm, Ahlman, hvilken för sin tillgifvenhet emot sal.

konungen var hatad af adeln, nämdes till vice-president i

Wasa med befallning att genast begifva sig till sin nya post.

Policemästaren Liljesparre, till belöning för sin trolöshet, blef

underståthållare efter honom. Riksrådet baron Fredric Sparre

upphöjdes till Svea rikes cantzler och envoyén v. Engeström,

nyligen hemkommen från sin mission i Polen, blef hofcantz-

ler. Den nye rikscantzleren, en liten särdeles löjlig figur med

ett oformligt stort hufvud, betäckt af en peruque med 100

små lackar och vandrande n)äst på tå, hade förvärfvat sig

anspråk på hågkomst genom den upmärksamhet han haft,

att, då han var gouverneur för kronprinsen, ofta 1:>juda kam-

marherren baron Reuterholm till prinsens taffel, men för-

nämligast genom sitt brinnande hat emot salig kongen och

emot alla dem, som han hedrat med sitt förtroende, hvartill

ännu kom ett tredje skäl, nämligen hans stora, erkända odug-

lighet, hvarigenom han icke i något hänseende kunde offus-^

quera sin beskyddare, baron Reuterholm. För v. Engeström

talade den omständighet, att han var broder till tvänne i

konungamordet inblandade personer, cantzlirådet och kongl.
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secreteraren v. Engeström, och derjämte en afsvuren fiende

till Ryssland. Han hade under sista kriget såsom svensk

minister i Warschau tjenat konungen med största nit, men
efter freden i ^^'erelä ännu fortsatt kriget emot kejsarinnan

för egen räkning och blifvit derföre varnad och ogillad. Han
var verkligen ingen elak man, men svag, lättrörd och böjd

för enthousiasm samt nu fjättrad vid det nya systemet ge-

nom ömmandet för sina bägge bröders öde. Baron Reuter-

holm sjelf var visserligen i djupet af sin själ ingalunda fiendt-

ligt sinnad emot Ryssland. Upfödd i slutet af den så kal-

lade frihetstiden, då hans far, riksrådet, var en af cheferne

för det ryska eller mösspartiet och da han och hans bror så-

som barn ofta voro i ryska ministern grefve Östermans hus,

hade han insupit en stor tillgifvenhet för detta grannrike;

men som nu den mördade konungen hade afslutat en freds-

och en förbundstractat med kejsarinnan ; som baron Armfelt

erhållit af henne S:t Andrteorden och ansågs hafva vunnit

inflytelse i hennes cabinett; som han var i vänskapligt för-

hållande med ryske ambassadeuren i Stockholm, grefve Stac-

kelberg, och som denne vid alla tillfällen yttrade en djup

vördnad för salig konungens minne och icke sparade sarcas-

mer emot de pygméer, som efter hans frånfälle fattat rege-

ringstömmarne, så bidrog alt detta sammantaget att afvända

baron Reuterholms håg, åtminstone för en tid, ifrån det ryska

interresset och att omfatta det franska, som han från ung-

domen afskyit, men i hvilket han nu trodde sig finna öm-

iliga penningemedel för riket, ett stöd för sina tillämnade

förändringar inom Sverige samt en utväg att hämnas på Ryss-

lands emot honom visade kallsinnighet, derigenom att han

framtedde sig i en hotande ställning emot detsamma och

försatte, som han påräknade, kejsarinnan i nödvändighet att

genom upoltringar och eftergifvenhet vinna honom. Den

ton af stolthet, som han i detta hänseende i conseillen aflec-

terade och som stridde såväl emot hans inre böjelse som

emot hans medfödda poltronnerie, blef emedlertid den nya

styrelsens ofiiciella ton: hos hertigen af svaghet, hos riks

cantzleren af oförstånd och hos hofcantzleren af ett kokande
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hat emot Ryssland. Grefve Stackelberg yttrade sig vid denna

tid till någon efter en conference med rikscantzleren : »Le

»petit grand chancelier, se dressant sur ses ergots, me parle

»comme s'il avoit cent mille hommes dans chaque poehe.»
^

Redan under baron Armfelts resa till Vermland hade

hertigen börjat att synnerligen utmärka fröken Rudenskjöld

och att göra henne förklaringar om en hos honom nytänd

Öm böjelse för hennes person. Hon besvarade dessa förkla-

ringar med skämt. Men sedan baronen lemnat Sverige, blef

Hans Kongl. Höghet mera enträgen och påträngande samt

gjorde henne de mast förledande anbud för att eröfra hennes

bevågenhet. Hon, som fästat hela sin existens vid baron

Armfelt och endast lefde för denne sitt hjertas älskling, som

derjämte bibehöll den varmaste tillgifvenhet för minnet af

Gustaf den Hlrdje, hvilken hedrat henne med sitt förtroende,

hon, som med fasa betraktade den faction, för hvilken han

fallit ett ofier, och med ovilja ansåg den furste, som villigt

öfverlåtit sig till ett passift verktyg i denna factions händer,

afvisade dessa propositioner på ett sätt, som, ehuru stötande

och innebärande ett slags förakt, likväl icke afvände hertigen

från sin föresats att besegra hennes motstånd. Han fördubl)-

lade deremot försöken att upnå sitt ändamål, men altid lika

fruktlöst. Ryska ambassadeuren, general Toll m. fl. andre

rådde henne att i afsigt att befordra det allmänna bästa gifva

vika för att genom den inflytelse på hertigens sinne, som

hon troligen skulle tillvälla sig, kunna lyckas att aflägsna de

elaka rådgifvare, hvilka nu omgåfvo honom. De förestälde

henne, att hon genom detta hängifvande skulle göra sitt fä-

dernesland den största tjenst och äfven l^lifva väsendtUgen

nyttig för sin frånvarande vän, om hvilken de anmärkte, att

han å sin sida ingalunda skulle iakttaga den trohet i sina

förbindelser emot henne, som hon nu ville bevisa honom.

Men ingenting kunde göra hennes ståndaktighet vacklande.

Fastän många trodde, att den passion, som hertigen oförtäckt

yttrade för fröken Rudenskjöld, var en comedie, spelad i det

' »Den lille stor(riks)kansleien, resande sig pä sina sporrar, talar

som om han hade 100,000 man i hvar ficka.»
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dubbla uppsåt, dels att af henne utforska baron Armfelts för-

modade hendiga förehafvanden, dels för att frånrvcka honom,
hvars ofärd var bestämd, den trognaste och tillgifnaste af

hans vänner, och fastän denna gissning icke saknade till-

räcklig grund i hertigens caractere, är det dock säkert, att

baron Keuterholm mycket förfärades eller åtminstone visade

sig orolig och bekymrad öfver den nära förbindelse hertigen

sökte att knyta med denna hoffröken, och man dömde seder-

mera, att den gränslösa ilska, hvarmed hon någon tid derefter

af honom förföljdes, var till stor del föranledd af den fara,

hvaraf han vid denna tidpunkt hade ansett sig genom henne

hotad.

Enväldigt och odeladt ville han besitta hertigens för-

troende. Alla, som kunde komma i tillfälle att derom täfia

med honom, skulle aflägsnas eller krossas. Han hade ingen-

ting att frukta af Ijaronerna Bonde och Staél v. Holstein; de

hade visat sig l)eredvilliga att genom honom allena vinna

<ina ändamål. Baron Bror Cederström, som under salig

konungens lifstid yttrat sig till mig om baron Reuterholm,

att han var en farlig narr, kröp nu som en mask för att

innästla sig i hans gunst. Grefve Ruuth, med hvilken baron

Reuterholm i förra tider haft vänskapliga förbindelser, var nu

l:)lefven ett föremål för hans hat, derigenom att han varit

Gustaf d. III:s financeminister, att han varit på konungens

.^ida vid 1789 års riksdag, att han varit landtmarskalk vid

Gefle riksdag och framför alt derföre, att han för det när-

varande syntes innehafva ett högt rum i hertigens ynnest

och i anseende till baron Reuterholm vilja spela en obe-

roende röle. Denne baron använde för den skull hela sitt

bemödande att svärta denne sin fordne vän hos regenten och

gjorde med sin vanliga häftighet de svåraste beskyllningar

emot honom. Af lättsinnighet förtrodde hertigen åt grefve

Ruuth, hvad hans favorit sålunda sagt. Grefven beslöt att

1 »ehandla favoriten sålundaj att denne aldrig mer skulle kunna

lyfta upp hufvudet. Förlitande sig på hans ofantliga rädd-

håga gick han en morgon helt tidigt, åtföljd af ett vittne, till

baronen, som då var på Drottningholm, tog vid inträdandet



434 rPPTRÄDE MELLAN REUTERHOLM OCH RUVTH

i hans rum nyckeln ur dörren och sade, att han vore under-

rättad om hans lömska och nedriga intriguer emot honom,

att han nu vore kommen för att med värjan i hand fordra

uprättelse och utkräfva en rättvis hämd, o. s. v. Baron

Reuterholm darrade af förskräckelse för den hotande stormen,

som var honom så oväntad, försäkrade om sin upriktiga vän-

skap för grefven och förnekade såsom skändliga calomnier

hvad som berättats om hans stämplingar emot honom, men

förlorade all fattning, då grefve Ruuth förkunnade, att han

fått kännedom om dem utaf hertigens egen mun, och då han

förnyade sitt påstående, att han genast skulle slåss emot

honom. Baronen föll till liönboken och förklarade, att han

hvarken ville eller kunde slåss emot sin gamle vän. Grefv^e

Ruuth, beredd på ett sådant fegt undandragande, skred då

till ändamålet för sitt besök, sade åt sin antagonist, att han

var en föraktlig menniska, som icke förtjenade den heder, som

på ett emellan adelsmän brukligt sätt han velat bevisa honom,

och gaf honom i detsamma med en kraftfull hand en så

stark örfil, att det slagna kindl^enet deraf genast upsvullnade,

hvarvid han sade, att en sådan usling icke förtjenade ett

annat förfarande. Sedan grefve Ruuth bortgått med sin följe-

slagare, skref baron Reuterholm, som på flere dagar icke

kunde lämna sin kammare, en billet till hertigen och bad

honom komma ner till sig. Hvad han då sade honom är

obekant, men följden af detta samtal blef, att hertigen nedlät

sig att blifva fredsmäklare emellan de bägge parterne och

förmådde grefve Ruuth att i sin närvaro göra baronen en

ursäkt för sin öfverilning samt att omfamna honom. Grefven

trodde sig genom den utdelade örfilen hafva injagat en sådan

fruktan hos favoriten, att denne aldrig mera skulle våga hem-

ligen eller uppenbarligen angripa honom, men han bedrog sig

i denna uträkning, ty ett par år derefter hämnade sig baronen

fullkomligt på örfilsgifvåren genom den scandaleusa process,

han emot denne anstälde i anseende till redovisningen för hans

tinanceförvaltning, och hvilken process kostade grefve Ruuth

en betydlig del af hans förmögenhet. Örfilsupträdet nedty-

stades sorgfälligt. Många år senare bad jag landshöfding af
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Nordin, som umgicks förtroligt med grefve Ruuth, att fråga

honom, om han verkhgen vid föi-enämde tillfälle, såsom det

1)Hfvit berättadt, gifvit baron Reuterholm en örfil; han svarade

leende: »Xog var det två som han fick.»

Det styrelsesystem som nu vidtogs och följdes, den tyd-

ligt uppenbarade afsigt att öfverändakasta alla Gustaf d. III:s

stadganden och inrättningar, att aflägsna från inflytande på

regeringsärendernas gång hans trognaste tjenare, att göra dem
till föremål för hat och förföljelse, att upfylla deras lediga

rum antingen med kända fiender till den mördade monarken

eller med personer, nära förbundne med hans mördare, eller

med fala lycksökare utan caracterskraft eller sjelfständighet i

sina tänkesätt; alt detta väckte hos mig hågen att lämna

en tjenst, som nu var för mig blefven odrägligt tung. Gene-

ralen, baron Taube, som någon tid efter salig konungens död

förestått utrikes ärenderne, hade tagit afsked; statssecreteraren

Franc hade uphört att . vara chef för cabinettet och var nu

inskränkt inom gränserna af sitt öfverpostdirecteursembete.

Hofcantzlern v. Engeström upfylde hans rum och hyllade

politiska maximer, hvilka voro rakt stridande emot hans.

Den gamle rikscantzlern, som väl ännu icke utvecklat hela

sitt hjertas arghet, visade sig dock redan i hela sitt väsende

samt i anseende till sitt förstånd, sin uplysning och skicklig-

het som ett fullkomligt motstycke till hvad en man stäld på

denna höga plats borde vara. Desse bägge nya chefer voro

imedlertid endast figuranter på skådeplatsen. De fingo endast

tänka och handla enligt den impuls, som gafs dem af l)aron

Reuterholm, hvilken de hade att tacka för sin uphöjelse, och

som ville nyttja dem som machiner för sina afsigter; och

det var i synnerhet denne baron, sjiilen i den nya regeringen,

hvars hamdlystnad jag ville undvika genom min retraite. För

att utröna, om och huru långt han redan lyckats att svärta

mig hos regenten, anhöll jag hos denne furste om enskild

audience, vid hvilken jag understälde mitt behof att till åter-

ställande af min hälsa, hvilken jag föregaf vara i obestånd,

erhålla nådigt afsked från min innehafvande tjenst i cabi-

nettet för utrikes brefväxlingen och derjemte blifva hugnad
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med biV^ehållande af min lön som pension samt såsom ett

vädermäle af Hans Kongl. Höghets välbehag erhålla vid mitt

afskedstagande titel af regeringsråd. Det blef mig icke svårt

att sluta mera af hertigens mine och contenance än af hans

ord, att han redan var starkt prevenerad emot mig och icke

ogärna ville blifva mig quitt. Rörande afskedet lofvade han

tänka derpå, äfven göra hvad han kunde i anseende till be-

gäran om pension. Om titeln sade han: »Det är en tysk

J>titel. Hvad skall ni göra med den? En annan skulle vara

»bättre passande.» Han visade under detta samtal en förlä-

genhet, som tydligen för mig uppenbarade hans tänkesätt

öfver min person, sådane som de nödvändigt skulle vara hos

en prins, i hvars ögon tillgifvenheten för hans bror och bror-

son till följe af hans favorits ingifvelser voro ett brott emot

honom. Anständigheten fordrade också att jag skulle fram

bära min önskan om afsked hos min nuvarande högste chef

rikscantzleren. Han emottog förklarandet deraf med en låt-

sad oljenägenhet, sade att det såg ut, som ville jag för hans

skull öfvergifva tjensten, talade mycket om sig sjelf och sina

goda afsigter, yttrade sig, att han icke ville förlora en med-

hjeljDare, känd för så stor arbetsfiit, och bad mig slutligen

uprigtigt förtro honom mina skäl till det steg jag ämnade

taga. Jag svarade, att sedan jag förlorat den store konung,

som egt min beundran och som varit min enskilde välgörare,

hade verlden och tjenstemannalifvet för mig icke mera något

behag; jag längtade efter den enslighet och det lugn, som jag

vore i tillfälle att åtnjuta på den lilla jordtorfva, jag förskaffat

mig, och insåg ganska väl, att jag äfvensom alla de, hvilka

delade mina känslor och tänkesätt, nu efter konungens död

voro beröfvade alt stöd, blottstälda för calomnier och flytande

som vatten ornkrmg stenen. Jag hade icke märkt, att under

uttalandet af dessa sista phraser hofcantzleren v. Engeström

öpnat dörren bakom mig, stadnat i den och åhört dem. Riks-

cantzleren syntes något brydd, utan att jag visste hvarföre, men

då jag bugat mig och vände mig om för att gå ut, såg jag

åhöraren stå mitt framfc)r mig.

JaK' visste ganska väl, att mina hos regenten och riks-
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cantzleren gjorda steg skulle förblifva utan påföljd så länge

jag icke kunde vinna haron Reuterholms bifall till min an-

sökning. Men icke kunde jag förmå mig att directe hvarken

mundtligen eller skriftligen vända mig till honom. Min stolt-

het förbjöd mig att underkasta mig en sådan humiliation.

Och likväl var detta den enda väg, på hvilken mitt ändamål

kunde vinnas. Ett medel fans att beträda den utan att com-

promettera mig, och det begagnade jag. Baronens äldre bror,

lagman Axel Reuterholm, var ankommen från Finland fiir

att beskåda sin yngre brors härlighet. Oaktadt sin för denne

bror ägande blinda tillgifvenhet, hvilken liknade en afguda-

dyrkan, oaktadt sina aristocratiska böjelser, sitt bittra hat

emot salig konungen, sin fijrtjusning öfver sakernas närvarande

ställning, sitt osmakliga lofsjungande öfver hertigens djupa

vishet och tillbedjansvärda egenskaper, fortfor han dock att

pläga ett förtroligt umgänge med min bror och mig, ehuru

vi icke föv honom dolde våra tänkesätt. Jag förmodar, att

han fått icke allenast tillåtelse, utan ock updrag att med oss

umgås för att höra och inberätta våra omdömen. Till honom
sade jag en gång : »Sedan du nu genom din bror också blif-

»vit en mägtig man i staten, skulle du väl kunna använda

»din credit till förmån för en ungdomsvän, som icke begär

»någon annan gunst än afsked med bibehållande af sin lön

»som pension.» Han var genast färdig att uträtta denna

commission och begärde endast af mig en promemoria, inne-

hållande mina postulater. Den fick han straxt och lämnade

mig, jag tror redan följande dagen, genom min bror den skrift-

liga underrättelse, att hans bror talat vid hertigen härom, att

min begäi-an blifvit till hela sin vidd bifallen, att endast min

ansökan väntades för att formligen föredragas, samt att hans

bror blott förbehöll sig ett vilkor, som jag å min sida gärna

ville upfylla, nämligen att jag hos honom icke skulle af-

lägga någon tacksägelse för hans härvid hafda åtgärd. I sam-

råd med statssecret. Lagerbring upsatte jag utan dröjsmål

min afskedsansökning, inlämnade den och fick en eller ett

par dagar derefter en artig l)illet från hofcantzleren, som gaf

mig tillkänna, att min önskan blifvit upfyld. Afskedet var
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upsatt och kontrasigneradt af statssecreteraren Schröderheim,

dateradt den 26 Jiilii och innehöll ett betygande af nådigt väl-

behag för mina gjorda tjenster. Vid första couren derefter

lät jag presentera mig för kongen och hertigen såsom tackande

för det erhållna afskedet. Till generalen l^aron Taube, som

var på Kraggeholm i Skåne, skref jag genast om min vundna

befrielse. Han svarade mig den 7 Aug. sålunda

:

i)J'ai recu la lettre que vous mavez fait Thonneur de

»m'ecrire, Monsieur, du 31 Juillet.

»Je vous fais mes complimens bien sinceres sur la nou-

»velle que vous avez eu la bonté de m'annoncer, parcequ'elle

»est ä votre satisfaction.

»Je me rappelle ä cette occasion la reponse de Tabbe de

»Bernis (aujordhui cardinal) au premierministre de Louis

»XV, lorsquil lui prioit de Temployer. Je vous invite, Mon-

»sieur, de vous la rappeller, au cas que votre memoire vous

»manquoit en ce moment.

»Recevez, Monsieur, les assurances de lattachement et de

»la consideration parfaite etc. etc.»
^

Anförandet af a1)bé Bernis svar till biskopen af Mirepoix,

som hade la feuille des benifices, eller, efter en annan version,

till den 90-årige cardinalen de Fleury, •»Eh hien, Monseig-

»neur, fattendrai», ' tillkännagaf baron Taubes förmodan, att

jag efter fyra år åter skulle blifva inkallad i tjenst under

lyckligare omständigheter än de närvarande voro. Hvarken

han eller jag kunde hafva någon aning om den storm, som

skulle dessförinnan lösbryta öfver mitt hufvud.

Genom mitt frivilliga afskedstagande undgick jag det öde

' "Jag har, min Herre, mottagit det bref som ni gjort mig den äran

att .skrifva till mig den 31 Juli.

Jag lyckönskar er uppriktigt till den nyhet, som ni haft godheten att

meddela mig, då den är efter er önskan.

Jag erinrar mig vid detta tillfälle det svar, som aljbé Bernis (nu

kardinal) gaf Ludvig XV:s premierminister, då han bad honom använda

sig. Jag ber er jjåminna er det, ifall ert minne i detta i.igonblick sviker er.

Mottag, min Herre, n)in fursäkran om min tillgifvenhet och fullkom-

liga högaktning."

" »Godt Monseigneur. jag skcdl vänta.»
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som nu träffade alla de i tjenst varande personer, hvilka voro

utmärkte med den i factionens ögon förhatliga titeln af salig

kongens vänner. Baron Reuterholm s^^ntes icke hafva något

annat föremål för sin regering än att aflägsna och förfölja dem
alla med undantag af sådane renegater, hvaraf antalet icke var

ringa, hvilka, skamlöst förnekande sina förra grundsatser, nu

icke blygdes att offentligen böja knä för Baal. Det hade

visserligen berott af mig att, begagnande mina förra förbin-

delser med bröderna Reuterholm och med betygande af anger

och ruelse öfver min trogna anhänglighet till den mördade

konungen samt öfver min visade afsky för hans fiender och

mördare, vinna tillgift för mina begångna politiska synder och

blifva hos den nu allrådande yngre brodern Reuterholm åter

till nåder uptagen, men jag kände hos mig hvarken böjelse

eller förmåga att spela en sådan föraktlig röle.

Denne baron såg framför sig en kort regeringstid, om det

besvurna testamentet skulle blifva gällande i den del, som

faststälde den unga konungens myndighets uppnående vid 18

års ålder. Han hade blott fyra år att disponera. Det är

mycket sannolikt, för att sluta derom efter hela hans förfa-

ringssätt, att han, som nu fått smak för ett oinskränkt väldes

utöfvande, umgicks med hemliga förslager att använda denna

tid till befästande af detta välde i sina händer äfven efter

den fruktade dagen, den 1 November 1796, antingen der-

igenom att han dessförinnan med iakttagande af erforderlig

försigtighet undanröjde den unga konungen och upl5'ftade

på thronen hans farbror, under hvilken han kunde vara säker

att behålla regeringstömmarne, eller att han genom ständer-

nas sammankallande sökte utverka minderårighetens förlän-

gande till 21 år, hvarmedelst hans styrelsetid skulle hafva

blif\ät utsträckt ifrån 4 till 7 år. Hurudana hans planer i

detta hänseende må hafva varit, är det dock säkert, att han

med en ifver, som gjorde honom misstänkt, och med en

skyndsamhet, som väckte en rättmätig ovilja, aflägsnade alla

de personer, h\ilka dels genom deras tänkesätt, dels genom

deras talanger ansågos hinderliga för hvad han framdeles

ämnade företaga, och upfylde deras ställen med andre, hvilka

Ehrenströms anteckningar. ä9
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voro kände för afvoghet emot den förra regeringen och på

hvilkas tillgifvenhet han således trodde sig tryggt kunna räkna.

Således blefvo inom kort tid, men jag minnes icke i hvilken

ordning, statssecreteraren för sjöärendena Cronstedt skickad

att föra befälet öfver sin eskader af arméens flotta på Svea-

borg, statssecreteraren för eclesiastiqueärenderne Wallquist,

till sin biskopsstol i Wexiö, statssecreteraren för inrikes ären-

derne Schröderheim flyttad till landshöfdingeembetet i Up-

sala för att efterträdas af revisionssekreteraren Rosenblad,

statssecreteraren för krigsärendena Lagerbring utnämd till

landshöfding i Nyköpings län, och krigsrådet v. Nummers till

statssecreterare efter honom ; revisionssecreteraren af Låstbom,

som förvaltade justitie-canslersembetet, till landshöfding i

Kymenegårds län, hvarifrån han dock begärde afsked och

drog sig tillbaka till sitt jernbruk i Wermland. Till alla

hederliga menniskors förvåning blef hofrättsrådet i Wasa hof-

rätt Lode, angifven och svårligen misstänkt för delaktighet

i eller anstiftning af det föregående året på riksdagsmannen

rådman Fahlander föröfvade nidingsmord i afsigt att hindra

honom, som var royalist, att fara till riksdagen i Gefle, up-

höjd till justitiecansler, likasom det icke fanns i Sverige till

väktare öfver lagarnes handhafvande någon tjenligare person

än den, på hvilken en så skändlig misstanke hvilade, och

som dessutom gjort sig känd genom sin bitterhet emot Gustaf

den III och sina intima förbindelser med åtskillige af hans

mördare. Med en dristighet utan like trotsade baron Reuter-

holm, genom detta utnämnande, allmänna omdömet. Inne-

sluten i sin kammare, ägande hertigens blinda och oinskränkta

förtroende, stående endast i beröring med några fege och kry-

pande lycksökare, trodde han sig kunna våga alt och ansåg

det klander af hans åtgärder, som stundom och sparsamt

kunde tränga sig fram till honom, såsom ett vanmägtigt ut-

brott af missnöje från ett trumpet parti. Statssecreteraren

Zibeth var genom sin ton och sin förbindelse med r3"ske

ambassadören förhatlig för baron Reuterholm; han blef äfven

förafskedad och flyttade till sin gård i Skåne. General Toll,

ehuru cousin med baron Reuterholm, var dock af honom
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synnerligen hatad och blef skickad som svensk minister till

Polen. Baron Armfelt, som innehade främsta rummet på

proskriptionslistan, hade haft den oförsigtigheten att på in-

rådan af sin grandoncle, generalen baron Armfelt, som bodde

i Stralsund, i enskild väg uti bref till Stockholm ifrån före-

nämde stad yttra den önskan att blifva nämd till general-

gouvernör i Pommern. Han hade anmodat fröken Ruden-

skjöld att drifva denna underhandling med hertigen, som

också lofvat henne att göra denna nomination, och då hon

yttrade misstroende till hans löfte, erbjöd han sig att gifva

det skriftligen, hvilket anbud hon försummade att bringa till

verkställighet. Imedlertid hade baron Armfelt genom detta

obetänkta förslag gifvit en angenäm förevändning för baron

Reuterholm att afkläda honom öfverståthållare-embetet i Stock-

holm på den grund, att han sjelf önskade blifva derifrån

entledigad. Amiral Modée, en tapper man i krig samt en

hederlig, men svag man i fred, blef öfverståthållare, och grefve

Ruuth, hvilken baron Reuterholm äfven ville hålla på afstånd

intill dess omständigheterne kunde tillåta att dräpa denne

örfilsgifvare, skickades såsom generalgouvernör till Pommern,

hvarvid hertigen råkade, i anseende till sitt gifna och ryggade

löfte, i den största förlägenhet emot fröken Rudenskjöld, som

i ett bref, skrifvet med den största häftighet, förebrådde ho-

nom denna brist på ordhållighet, för hvilken han med mycken

lamhet ursäktade sig. Baron Armfelt, som skulle sättas ur

stånd att beträda Sveriges gränser under minderårigheten,

blef nämd till svensk minister i Italien. Det är märkligt,

att under denne barons resa till Aachen, då han i Trier up-

vaktade kongen i Preussen, stadd på sitt olyckliga härtåg till

Frankrike, sade denne monark till honom, att han oförtöfvadt

skulle mista sitt öfverståthållareembete och afhållas ifrån att

återkomma till Sverige. Han berättade äfven, att de å Riddare-

holmen arresterade och redan till döden dömde kongamör-

dare skulle blifva benådade till lifvet, förde öfver rikets gräns

och lössläpte.

Ibland de personer som bortdrefvos, var äfven prosten

(sedermera biskopen i Hernösand) Nordin. 'Utmärkt för hi-
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storisk lärdom, hade han af sahg kongen blifvit flera är förut

kallad till Stockholm för att i archiverne samla materialier

till en historia öfver den store Gustaf Adolph. Vid 1789 års

riksdag hade han i presteståndet gjort konungen stora tjenster

och vid Gefle riksdag ännu betydligare. Han hade fått en

plats i allmänna ärendernas beredning samt vid sistnämde

riksdag blifvit af sitt stånd vald till fullmägtig i banquen.

Uti denna sistnämde egenskap borde han hafva varit oan-

tastelig for regenten, som icke ägde någon rättighet att öfver-

ändakasta ett riksstånds gjorda ^'al. Men förmyndareregerin-

gen, lifvad och drifven af baron Reuterholms våldsamma anda,

lät icke tillbakahålla sig af några betänkhgheter. Nordin

erhöll en på hertigens befallning af expeditionssecreteraren

Rolén undertecknad skrifvelse, hvarigenom han icke allenast

skildes frän sitt ledamotskap i allmänna beredningen, utan

ock från sitt fullmägtigskap i banquen och anbefaldes att

genast förfoga sig till sitt pastorat, Skellefteå i Norrland, för

att der personligen besörja själavården. Factionen fröjdade

sig öfver detta maktspråk, men för alla dej^m], h\ilka ansågo

hennes segrar såsom elaka förebud för den unge konungens

regering och till och med för hans personliga säkerhet, voro

åtgärder af denna beskaffenhet förskräckande.

Grefve Gyldenstolpe, hvilken såsom landshöfding i Gefli

-

borgs län lärt känna bröderne Nordin, hade blifvit deras be-

sk3'ddare och användt sin credit att befordra deras lycka.

Han berättade mig sedermera, att, sedan omförmälte bref, om
hvilket grefven då icke hade någon kännedom, blifvit expe-

dieradt till prosten Nordin, hade rikscantzleren gjort grefven

ett morgonbesök i hans rum på Drottningholm för att njuta

nöjet att få berätta det missöde, som träffat en person, för

hvilken grefven interesserade sig. Den besökande var fullt

klädd, med seraphimerbandet på räcken, men den besökte var

ånnu i nattråck och nattmössa. Sedan berättelsen bhfvit

gjord med nyttjande af de smädligaste termer emot den från

hufvudstaden förvisade presten, upsteg grefve Gyldenstolpe

i fullt vredesmode frän sin stol och frågade: »Hvem har

»kunnat gifva hertigen det förderfliga råd att ingripa i stan-
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»dernas rättigheter och fördrifva Nordin ifrån en befattning,

»som blifvit honom lämnad genom sitt stånds förtroende?»

Rikseantzleren, l3^ftande sig på tåändarne, svarade: »Min käre

»Bror! Det är jag, som gifvit detta råd, och som vill inför

»nationen rättfärdiga det steg att hafva bortjagat en bof och

»afskurit hans intriguer emot den nuvarande styrelsen.» Då
öfverilade sig grefve Gyldenstolije till den grad, att han fattade

rikseantzleren i kragen, och med sin kraftiga hand ruskade

om honom, sägande: »Du är sjelf en bof likasom hvar och

»en som deltager i sådane rådslag)^ »Min första tanke var»,

sade gref Gyldenstolpe, då han omtalade denna händelse för

mig, »att kasta den .... gubben ut genom det öpna fönster,

»vid hvilket han stod; men Gud vare lof! jag hejdade mig,

»innan jag skred till den ytterligheten. Han lämnade sedan

»mitt rum med den största förbittring.» Två år derefter fick

rikseantzleren "ett behagligt tillfälle att taga en fruktansvärd

hämd på grefve Gyldenstolpe, ett tillflille, som hvarken han

eller hans värdige protecteur, baron Reuterholm, försummade

att begagna.

Innan jag afflyttade från Drottningholm, såg jag ofta

fröken Rudenskjölcl, som intog mig genom sitt behagliga

umgängessätt, genom sin quickhet, öfverensstämmelsen af

hennes politiska tänkesätt med mina och genom det förtro-

ende hon visade mig. Hon gjorde mig redo för sina samtal

med hertigen, och de löjliga anecdoter, hon förtäljde om baron

Reuterholm, rikscancelleren och regentens öfrige omgifningar,

underhöllo hos mig den känsla af ovilja och förakt, som jag

redan hyste för dessa personer, h^dlka, enligt alla af dem

sjelfva gifne anledningar umgingos med ganska farliga för-

slager emot den unga konungen, i afsigt, som det ville synas,

att på hans bekostnad befästa varaktigheten af deras eget

förhatliga välde för en lång framtid.

Det djupa intryck, som faderns mord hade gjort på hans

sons sinne, och som bibehölls af den ilska, hvarmed han såg

Gustaf den IIIis vänner och trognaste tjenare förföljas af hans

fiender, hade försatt honom i ett tillstånd, som väckte fac-

tionens förhoppningar; han hade ofta sömnlösa nätter, träffa-
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des stundom ensam, Ijadande i tårar, var l^esvärad af obstnic-

tioner och hade icke sällan convulsiviska ryckningar i ansigts-

musclerne. Man började från regentens hof utsprida, att han

ofelbart skulle blifva förryckt såsom hans morbror, konung

Christian d. VII i Danmark, och således oskicklig att regera,

att han dessutom vore behäftad med någon chronisk sjukdom,

som i alla fall skulle snart förkorta hans Hfstid, m. m. Dessa

rykten, utsådde i det upsåt, som det tycktes, att bereda

sinnena på en nära förestående thronförändring, väckte dock

en allmän oro i nationen och föranledde till andra rykten

af en stridig natur, nämligen att de nu styrande fast be-

slutat att på ett eller annat sätt göra sig af med Gustaf

den III.s son för att sätta kronan på hans farbrors hufvud.

Dessa misstankar stärktes icke litet af den stora consultation

af läkare, som hölls för att afgifva deras utlåtande öfver

konungens hälsotillstånd, och hvilket utlåtande vederbörande

hoppades skulle blifva fördelaktigt för deras planer. Det sades,

att lifmedicus Salomon, som var en dålig menniska och tjenst-

görahde hos kongen, hade låtit köpa eller öfvertala sig att

inför de församlade läkare afgifva en tvetydig berättelse om
konungens hälsa, syftande att väcka farhågor for hans lif,

men att den gamle generaldirecteuren af Acrel, genomskå-

dande den brottsliga afsigten, hade med sin brusqua ton af-

skurit öfverläggningarne genom följande yttrande : »Jag känner

»konungens kroppsconstitution bättre än ni. Herr Lifmedicus

;

»jag har emottagit honom vid hans inträde i verlden och

»sedermera vårdat hans första ungdom. Denna constitution

»är stark och förträfflig samt vidkännes icke något organiskt

»fel. Hans obstructioner äro icke farliga. Om han följer

»den regime jag föreskrifvit, så svarar jag för hans lif. Svara

»ni endast för hans Jeöhjy Detta yttrande, som innebar

fruktan för begagnande af gift till kongens undanrödjande,

blef bekant i allmänheten, åstadkom jäsning i sinnena och

slog baron Reuterholm och hans medhjelpare med en för-

skräckelse, som vållade öfvergifvandet för ögnablicket af de

troligen upgjorde förslagerne. Jag behåller emedlertid till

min död den öfvertygelse, att de skulle åter hafva blifvit
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vidtagne och verkstälde, om ej den så kallade högmålssaken

mellankommit, vid hvars utförande regeringen var tvungen

att låta trycka åtminstone fragmenter af de i denna sak in-

blandade personers bref och således äfven Ijaron Armfelts

yttranden om aqua tophana, hvarmed han förmodade att

man ville förgöra kongen. Från denna stund blef det baron

Reuterholms vigtigaste interesse att bevara konungens dagar,

väl vetande, att, om de skulle äfven genom en naturlig död

förkortas, kunde han icke undgå att anses som hans baneman.

Han bemödade sig ock på alt uptänkligt sätt och genom de

största bevis af vördnad och undergifvenhet, som smickrade

den unga herrn, att tillvinna sig hans förtroende, hvaruti han

äfven, beklagligen, för någon tid fullkomligen lyckades. Vid

den ålder, konungen då hade, saknade han den erfarenhet,

som hade fordrats att ematstå baron Reuterholms förförelser

och att uptäcka deras rätta grund.

Förrän jag gjorde min slutliga afflyttning till Djurö, be-

sökte jag ofta general Toll, Lagerbring och de^m] af mina vänner,

som då ännu voro quar i Stockholm. Hos den förstnämde,

som bodde i Hessarnes hus på Lilla Trädgårdsgatan, samlades

vi ofta om aftnarne. Liljesparre hade infört ett strängt

spionsystem, hvars förnämsta föremål var att utspana de så

kallade royalistemas företag, samlingsställen och, om möjligt

var, yttranden. En afton, då Lagerbring, Håkanson, jag och

någre andre voro hos general Toll, och ljusen redan voro

uptände i salonen, der vi suto, anmärkte jag, att, som rull-

gardinerne icke voro nerfälde, kunde Liljesparres adjutanter

från Kungsträdgårdsmuren se in i rummet och rapportera,

hvilka nu voro tillsammans hos generalen : »Jag vet», svarade

han, »att en policebetjent sitter förstucken i hvart träd, och

»att detta möte blifver inberättadt såsom mycket farligt för

»staten och regeringen, men jag bryr mig icke derom.» En
tid förut hade han fått veta, att han blifvit angifven såsom

delaktig i den af Liljesparre på royalisterne updiktade plan

att genom anställande af ett folkuplopp med våld uttaga de

fångne kongamördarena för att massacrera dem, en plan för

hvilken, som förut är nämdt, baron Armfelt innan sin utresa



446 KONTNGAMÖRDARNES BENÅDNING

redan beskyldes. General Toll föresatte sig att fara ut till

Drottningholm, för att öfver denna angifvelse hafva en expli-

cation med rikscantzlern. Sedan han återkommit derifrån,

frågade jag honom, huru den aflupit. »Han stod», svarade

han, »när jag kom in till honom, midt på golfvet, rak som

»en frusen häst-1 . . .t, tog sig en mycket förnäm mine och

»utbredde sig i allmänna- betraktelser öfver de skändliga in-

»triguer, som förehades emot en ins och välgörande regering.

»Mina försäkringar, att den i fråga varande plan aldrig exi-

»sterat utom i policens inbillning, vunno icke gehör. Jag

»afbröt således det on3'ttiga samtalet, bockade mig och gaf

»honom i mitt sinne åt f— n, hvars dumma redskap han är.»

Ett af hufvudföremålen för baron Reuterholms styrelse,

nämligen konungamördarenas frälsande från det straff, Sveriges

lag för dem bestämt, blef vunnet. Man smög dem ur sina

fängelsen och förde dem under främmande namn genom

riket till Helsingborg, hvarifrån de öfvergingo till Danmark,

och kommo i åtnjutande af en fullkomlig frihet. Det voro

grefvarne Horn och Ribbing, baron Ehrensvärd och major

Pontus Liljehorn, hvilka blefvo sålunda transporterade. General

Pechlin, som i anseende till sitt förhärdade nekande af all

medvetenhet i kongamordet blifvit stäld under Guds dom,

fördes till "Warbergs fästning, der han ock sedermera dog.

Kongi. secreteraren Joh. v. Engeström, justitiecancelleren Lo-

des intima vän, lössläptes ur arresten med åtvarning af hof-

rätten att icke blanda sig i pohtiska saker; major v. Hart-

mansdorff slapp med förlusten af sin tjenst; cancellierådet

Jacob v. Engeström dömdes att sitta tre år på Waxholms

fästning, der min far då var commendant. Till bemantlande

af detta lindriga förfarande emot sin brors mördare upläste

hertigen i en sammankallad stor conseil, uti hvilken grefve

Ruuth var närvarande, en af baron Reuterholm upsatt skrift,

hvaruti den osanning oblygt frambärs inför svenska allmän-

heten, att saUg konungen under ett af sina med sin bror

innan sin död hafde hemhga samtal föreskrifvit såsom sin

oryggliga vilja, att ingen af hans mördare, utom Ankarström,

skulle med lifvets förlust umgälla sitt begångna brott; och
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nu visste likväl alla, som varit närvarande vid salig kongens

dödsbädd, att han aldrig under sin sjukdom haft något hem-
ligt samtal med hertig Carl, att han icke kände, om flere per-

soner, eller hvilka, eller huru många haft del i Ankarströms
ogerning, och att han således icke kunde förordna .något för

ett fall, som var honom fullkomligen obekant. Det kan icke

nekas, att det förrådde en särdeles skicklighet att uppfinna

denna förevändning till att i nationens ögon rättfärdiga den
emot så stora missdådare utöfvade skonsamhet; man trodde

sig derigenom kunna lyckas att befria hertigen för alt tadel,

och för att ernå detta urskuldande fann man sig tvungen,

emot sin vilja, att uphöja Gustaf den III:s ära genom detta

nya drag af ädelmod, som man tillade honom, och som han
visserligen, om han lefvat, varit böjd att ådagalägga, men som
det icke var tillständigt för hans bror att utöfva.

Jag var just vid denna tid på Waxholms fästning, dit

jag beledsagat min far ifrån Djurö, der han gjort mig ett

besök. Jag hade på denna resa blifvit besvärad af en svår

halsfluss, som en natt hindrade mig att sofva. Jag steg då

upp i daggryningen och satte mig att skrifva ett svar till baron

Armfelt på ett bref, som jag kort förut af honom erhållit.

Under denna sysslosättning hörde jag skyltvakten på vallen

ofvanför fästningsporten, hvilken port låg niidt framför mina

fönster, ropa till högvakten: constajyel ut. Constapeln, sedan

han ifrån vallen talat med de ankommande, som begärde att

inlåtas i fästningen, förde till baron Palmstjerna, som hade

portnycklarne, rapport, att en officer, skickad från hertigen-

regenten, ville aflämna till commendanten de ordres han med-

förde. Mera visste icke constapeln att berätta. Befallning

gafs att öpna porten, och jag såg ifrån mitt fönster inträda i

fästningen en officer vid amiralitetet, hvilken jag igenkände

att vara lagmannen och borgmästaren i Stockholm Ullners

son. Med honom följde tvänne i salig kongens mord inveck-

lade personer, cantzlirådet och kongl. secreteraren von Enge-

ström. De stälde sin kosa till stora trappan i huset, vid hvil-

ken trappa mitt rum i öfra våningen var beläget. Till min

fars rum var en annan ingång och en mindre trappa. En
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rysning öfvergick mig, då jag såg mig hotad af detta liesök.

Jag gömde mina papper under hufvudd^Mian, men hade knapt

gjort det, innan dörren öpnades, och fyra personer inträdde.

Den fjerde, en vän af l)röderne v. Engeström, liar jag glömt

hvem det var. Cantzlirådet, hos hvilken jag ofta varit 1785

och 1786, då jag sökte inträde i kongens cantzli, framsteg

fryntligt och räckte mig handen för att omfamna mig, men
jag hade förr stuckit min hand i en brinnande eld, än jag

med den berört min konungs mördare. Jag lade mina hän-

der på ryggen och bugade mig kallt. Lieutenant Ullner be-

rättade, att han hade ordres att hit öfverföra och till com-

mendanten aflämna cantzlirådet von Engeström, som skulle

förblifva på Waxholms fästning tre år. Dervid inföll kongl.

secreteraren, som altid ville vara quick, med anecdoten om
en l)rottsling, hvilken sedan tingsrätten afkunnat den dom,

som bestämde hans straff, sade till domaren: »Välvise Herr

»Häradshöfdingen låter väl pruta med sig», hvarvid han sjelf

skrattade rätt mycket.

För att snart bhfva quitt ett sällskap, som föreföll mig

odrägligt, erbjöd jag mig att gå in till min far för att

väcka honom. Vi hade aftonen förut samtalat om den möj-

lighet, att en kongamördare kunde blifva skickad till Wax-

holms fästning, och min far hade yttrat sig, att han skulle

anse ett sådant främmande för en af de största olyckor, som

på hans gamla dagar kunde träffa honom. Då jag kommit

in till honom, sade jag: »Den i går afton fruktade olyckan

»är nu anländ. Cantzlirådet von Engeström är hitskickad

»för att förl^lifva under min fars vård, och han l)efinner sig

»tillika med sin l)ror, som också varit arresterad för delaktig-

»het i mordet, en annan person och en officer som förer ho-

»nom, i mitt rum.» Den gamle mannen upsteg suckande ur

sin säng, klädde sig i hast och följde mig för att emottaga

sin ovälkomna gäst. Utom de skriftliga ordres, han fick rö-

rande densamma, lämnades honom äfven ett enskildt recom-

mendationsbref från cantzlirådets bror, hofcantzleren, hvaruti

han skref, att hans till fästning nu förskickade l)ror var mera

olycJclig än brottslig. Enligt detta omdöme var brottets ohygg-



HAXS FÖRFLYTTNING TILL UPSALA OCH VESTERAS 449

liga beskaffenhet ingen ting, men olyckan att för detsamma

hafva blifvit tilltalad och dömd var allt. Också yttrade cantzli-

rådet under sitt vistande på "Waxholms fästning ingen anger

öfver sin erkända medvetenhet och delaktighet i mordet, men
beklagade sig mycket öfver strängheten af sin bestraffning.

Jag såg honom aldrig mera. Min far hade befallning att göra

hans fångenskap så behaglig som möjligt; också var den en-

dast nominal. Han fick tvänne rum att bebo med kök.

Hans fru, född Benzelstjerna, och som skall hafva varit, ett

artigt fruntimmer, kom till fästningen och etablerade sig hos

gin man. De voro ofta Ijjudne till min fars bord, men aldrig

då jag var hos honom på besök. Närmare hösten fick cantzli-

rådet tillåtelse att flvtta till Upsala, der han bodde på slottet.

För sjms skull incommenderades en underofficer af Uplands

regimente för att bevaka honom, men med tillsägelse att aldrig

förrätta denna tjenst. Då hofvet följande året begaf sig till

Upsala för att fira jubelfesten, befanns det oskickligt, att en

af salige konungens mördare skulle vara på samma ställe

som den mördades son; han blef således bortskickad till

Westerås slott, men ankommen till gästgifvaregården i denna

stad, blef han der öfverfallen af någre borgare, anförde af en

grofsmed, som drog honom vid håret på golfvet, och ifrån

hvars händer man med möda frälsade honom.

Ibland de misshaghge personer, som skulle undanflyttas,

var också min äldre bror, som förrättade generalfälttygmästare-

tjensten vid artilleriet. Han fick befallning att begifva sig

till "Warkaus i Safvolax. För att undgå denna långväga flytt-

ning, som var att jemföra med en förvisning till Sibirien,

begärde han afsked, hvilket han gärna fick. Hans svärfar

lämnade honom att bebo en af sina egendomar. Sund, på

Wermdön, hvarigenom vi blefvo grannar på landet uppå en

mils afstånd från hvarandra.

Under alt detta fortfor favoritens äldre bror, som oak-

tadt sin erkända oduglighet blifvit utstyrd med titel af lands-

höfding, att A-isa min bror och mig en skenbar vänskap och

förtrolighet, hufvudsakligen för att höra våra tankar och om-

dömen, hvilka vi, i synnerhet jag, icke gjorde oss möda att
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ja. En gång insisterade han derpå, att \'i skulle sou-

pera med honom på Beckerts värdshus, men komma och af-

hämta honom i hans quarter, ett eländigt tracteursställe på

Regeringsgatan, kalladt Stockholms slott. Yilkoret var, att vi

skulle hafva en fyrsitsig hyrvagn. Han steg in i den med
ett fruntimmer, hvars utseende vi ej sågo, emedan det var

mörkt. Vid framkomsten till värdshuset funno xi det vara

en finsk uppklädd piga, hvilken han presenterade som sin

maitress, som han gifvit det franska namnet Aline, i stället

för Maja eller Brita, som hon kanske hette, och som icke

kunde tilltala honom annorlunda än med Nåti Panin. Vi

voro icke hågade att förnya våra soujiéer med en så crapu-

leux värd.

Franska revolutionen vältrade sig fram uti denna fasans-

fulla tidepunkt med ständig tillökning i ohyggligheter, hvilka

djupt skakade mitt af konungamordet redan så uprörda sinne.

Det illa anlagda, dåligt utförda och snöpligt ändade preusiska

krigståget emot Frankrike hade medfört i den stora hvälf-

ningen en ny, nämhgen den af den 10 Augusti, då franska

konungens boning stormades, hans försvarare slaktades samt

han och hans famille nödgades öfverlämna sig i sina blod-

törstige fienders händer, hvilka begagnade denna eröfring för

att innesluta dem i Tempeltornet, sammankalla ett national-

convent, upphäfva constitutionen af 1791. öfverändakasta

konungathronen, proclamera som republique den 14 seklers

gamla monarkien och taga förberedande anstalter till totalt

förstörande af konungen, kongl. huset, adeln, presterskapet,

religion, moral, uplysning, heder och dygd. Jag emottog

dessa rysliga tidningar på Djurö, och då jag nära medlet af

September for in till Stockholm, der mitt första besök afla-

des hos general Toll. och fann hos honom åtskillige af våra

gemensamma vänner samlade, fick jag der den föregående da-

gen ankomne underrättelsen om det anstälde blodbadet i de

parisiske fängelserne den 2 och 3 Septemlier, hvilken upp-

väckte hos mig en obeskriflig förskräckelse. Vid detta till-

fälle berättade general Toll, att han, som, jag minnes ej genom

hvilken canal, erhållit tidningen om denna blodsutgjutelse,
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innan den var bekant för hertigen, hade meddelat den på

Drottninghohn åt Hans Kongl. Höghet, som efter att hafva

åhört den frågade med mycken hflighet, hvar hertigen af Or-

leans varit på dessa dagar. Det förundrade icke litet, att

Sveriges regents förnämsta deltagande S3'ntes vara ägnadt åt

en prins, som redan tillräckligen uppenbarat sin afsigt att

flytta sin konungs och nära anförvandts krona på sitt hufvud,

som gynnat och underblåst den emot honom utl)rutne revo-

lution, och som så illa urskuldat sig för beskyllningen att

hafva varit delaktig i mordförsöket emot drottningen den 6

October 1791 i Versailles. Man drog af detta visade delta-

gande ofördelagtiga slutsatser för hertig Carl och ansåg det

icke vara rättfardigadt genom den art af frändskap, hvaruti

han i egenskap af svenska frimurareordens stormästare kunde

anse sig stå med hertigen af Orleans, de franska frimurare-

logernas högste styresman, ty detta styresmanskap hindrade

icke den franske hertigen att vara en afskyvärd bof, hvarom

han ock icke långt derefter undanröjde alla tvifvelsmål, då

han i conventet röstade för sin konungs och cousins mord.

Den partiskhet, svenska regeringen ådagalade i anseende

till franska revolutionen, fläckade regenten outplånligen i Eu-

ropas ögon, och för förlusten af sin reputation i detta hänse-

ende hade han att tacka sin ursinnige rådgifvare. Man hade

icke kunnat med skäl göra honom någon förevitelse för sitt

beslut att under sin konungs minderårighet söka bil^ehålla

fredens lugn för riket och att iakttaga en sträng neutralité

under de andra magternas coalition emot det revolutionnaira

Frankriket; men hans hemliga underhandlingar med det fran-

ska conventet, hans emottagande af penningeunderstöd från

detsamma, hans illa dolda ovilja emot de coaliserade, hans

yttrade fägnad öfver deras motgångar samt öfver republica-

nernes segrar, hans afbrytande af all vänskaplig gemenskap

med de kongl. franska prinsarne, från hvilka han rappelle-

rade den hos dem af salig konungen som minister accredite-

rade baron Oxenstjerna, franske jakobinernes offentligen i

deras klubbar yttrade försäkringar om hertigens tillgifvenhet

för deras revolution samt förhoppningar om afslutande af ett
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nära förhund med honom : alt detta i förening med hans

visade kallsinnighet för det på hans bror föröfvade mord, den

oförsigtiga skonsamheten emot hans mördare, förföljelserna

emot hans vänner, föraktet för hans dispositioner, det bråd-

störtade öfverändakastandet af hela det förra regeringssyste-

met samt det uteslutande förtroende han skänkte åt salig

kongens hätskaste fiender stadgade samfäldt om honom ett

oblidare omdöme än han kanske förtjenade, ty hans förnäm-

sta fel var likväl blott en ytterlig svaghet, genom hvilken han

förleddes till alla de misstag, som honom förebråddes. Han
ansågs öfveralt, både inom, men i synnerhet utom riket,

som medvetande af anläggningarne emot sin brors lif, såsom

traktande efter sin brorsons krona och såsom gynnande, till

befordran af egna fördelar, de jacobinske grundsatserne, ehuru

de voro i öppen strid emot alla bestående regeringar. Enligt

denna åsigt gjordes honom i utomlands trj^ckta papper och

brochurer de svåraste samt visserligen i flera delar orättvisa

och öfverdrifna beskyllningar. Den emigrerade franska höga

adeln dömde honom i synnerhet hårdt. Marquis de Bouillé

och hans son, hvilka under salig konungens tid ingått i svensk

tjenst, ville icke stå i något ])eroende af en prins, som på

detta sätt utöfvade sitt välde. De skyndade sig att insända

sina afskedsmemorialer. De franske prinsarne rappelierade

deras agent vid svenska hofvet, baron d'Escars, som seder-

mera på utländsk botten meddelade alt, hvad han lärt sig

känna om de politiska intriguerne vid detta hof, och omta-

lade det på ett för hertigens reputation ganska menligt sätt.

Konungen i England yttrade sig vid flera tillfällen ganska

ofördelaktigt om den svenska regenten, och ryska kejsarinnan

var honom på det högsta obevågen.

Jag delade nu med flere andre den öfvertygelse, att i anse-

ende till denna prinsessas önskan att se en af sina sondöttrar

utkorad till gemål för den unge konungen, ett förslag som redan

vid fredsunderhandlingarne i Werelä blifvit gjordt, samt i anse-

ende till hennes förklarade afsky för det hos oss begångne ko-

nungamordet och hennes straxt efter salig kongens död åtagne

förbindelse att med hela sin makt skydda och uprätthålla han8
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sons och arfvinges rcättigheter ingenting var vigtigare för Sveri-

ges sanna interesse än att, åtminstone under minderårigheten

och så länge anarkin i Frankrike varade, som icke tillät någon

förnuftig uträkning på något nyttigt bistånd från detta rike,

förblifva i vänskapligt förhållande till Ryssland, med h^•ilket

ett fredsbrott skulle blifva så mycket farligare, som Sveriges

tillgångar genom det sista kriget nu voro uttömde, och riket

i Europas närvarande ställning icke hade att vänta hjelp

och understöd af någon främmande makt, men man deremot

väl kunde vara förvissad, att Danmark enligt sin gamla, orubb-

liga politik skulle i händelse af ett utbrytande krig göra ge-

mensam sak med Ryssland. Jag tror ännu i denna stund,

att den öfvertygelse jag då hade var grundad på goda skäl

och icke, såsom man sedan ville påstå, smittad af någre för-

rädiske afsigter emot fäderneslandet. Men baron Reuterholm,

som väl begrep, att kejsarinnan icke kunde gilla det systeme

han antagit, och som visste, att hela salig konungens parti

räknade med tillförsigt på hennes vänskap och lievågenhet

för den unga konungen, ville icke genom en närmare förbin-

delse med hennes cabinett sätta sig i sådant beroende af hen-

nes vilja, hvarigenom han kunde hindras i sina förföljelse-

och omstörtningsplaner. Hvad som också bidrog att aflägsna

honom från Ryssland, oaktadt hans naturhga böjelse förde

honom till att önska en närmare förening med denna makt,

var hans personliga förbittring emot ryska ambassadeuren,

grefve Stackelberg, som nog oförtäckt visade honom sitt förakt,

aldrig sökte att komma i förtroliga relationer med honom,

förlöjligade honom deremot i sina sarcastiska yttranden och,

hvad som värst var, lefde på en vänskaplig fot med de så

kallade royalisteme. Det blef för honom af en trängande

nödvändighet, att befria sig från en så förtretlig persons när-

varo. Han förmådde således hertigen att skrifva ett egenhän-

digt bref till kejsarinnan, hvilket afskickades till Petersburg

med öfverste Steding, ambassadeurens bror, hvaruti grefve

Stackelberg anklagades att genom sina intriguer i Sverige

underblåsa missnöjet emot regeringen och rubba det goda för-

stånd, som var upprättadt emellan bägge stateme, hvarföre
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han begärde som ett prof af kejsarinnans vänskap, att hon

skulle rappellera denne ambassadeur.

Kejsarinnan meddelade grefve Stackelberg detta bref och

svarade hertigen, att ingen bättre än hon kunde af sitt sände-

buds depecher döma om hans bemödande att underhålla det goda

förståndet, att hon således fullkomligen rättfärdigade honom i

anseende till denna anklagelse och vore dessutom ganska nöjd

med hans nit och skicklighet; men för att ådagalägga sin oered-

villighet att å sin sida göra alt för att befasta vänskapen emellan

Sverige och Ryssland, ville hon bifalla till den begärde rappellen,

likväl under vilkor af en motsvarande eftergifvenhet å herti-

gens sida, bestående deruti, att han på samma gång skulle

skilja från sin conseil en person, som altid tillkännagifvit

sig hysa och ännu i denna stund hyste det bittraste hat emot

Ryssland, nämligen hofcantziern von Engeström. Detta kejsar-

innans svar väckte hos baron Reuterholm ingen förlägenhet,

utan tvärtom mycken tillfredsställelse, ty han såg nu, att han

kunde vinna det efterlängtade ändamålet, att blifva entledigad

från grefve Stackelberg, blott med den för honom ringa upp-

offring af hofcantzleren. Under förevändning, att han behöf-

des för ett vigtigt updrag till hofvet i S:t James, blef han

nämd till svensk minister i London, och det infördes i sven-

ska ofiiciella tidningen, att denna nomination borde anses som

ett bevis på konungens i Sverige synnerliga aktning och till-

gifvenhet för Hans Storbrittanniska Majestät, hvilken likväl

vägrade att emottaga detta sändeljud, och sade öppet på en

cour: »On veut m'envoyer de la Suéde, pour ministre, un Ja-

»cobin, mais je compte ne pas le recevoir,» ^) Hofcantziern för-

tjenade icke denna epithete, som blott visade hvilken oför-

delaktig tanke man hade utomlands om ledamöterne i svenska

regentens conseil. Ryska ambassadeuren blef af sin monarkinna

rappellerad samt vid sin hemkomst öfverhopad af nådelievis-

ningar, och hofcantzleren, som snart uptäckte, att han fallit

ett offer för en politisk intrigue och att han blifvit mystifierad,

ty man hade icke att anförtro honom något vigtigt updrag

') »Man vill Mn Sverige skicka mig en jakobin som minister, men

jag tänker icke mottaga honom.»
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till den engelska regeringen, svor ifrån den stunden baron

Reuterholm ett odödligt hat. Kejsarinnan hade blifvit illa

rådgifven, då hon framstälde denna begäran. Hon hade bort

fordra baron Reuterholms aflägsnande; derigenom skulle hon

hafva satt yxan till roten af det onda och bringat honom

och hans herre i en nöd, hvarifrån de svårligen kunnat

rädda sig.

I anledning af hofcantzlerns uppoffrande bör jag nämna

en märkvärdig anecdote, som icke kommit till min kunskap

förr än 15 eller 16 år derefter. Den berättades mig af lands-

höfdingen baron af Nordin. Då hertigen pä baron Reuter-

holms inrådan och för orsaker, som jag framdeles skall an-

föra, förde den unga kongen under påstående ransakning i

det namnkunniga högmålet, som kallades baron Armfelts och

hans vänners conspiration eniot riket, till Dalarne, hände sig

en afton i Fahlun, medan konungen souperade, att hertigen

inlät sig med landshöfdingen i ett långt enskildt samtal, uti

hvilket Hans Kongl. Höghet förmälde, huru han för att l:>lifva

grefve Stackelberg quitt endtledigat v. Engeström. Lands-

höfdingen frågade då, på hvad sätt detta endtledigande kunnat

ske utan att göra hofcantzlern, som ansåg sig innehafva ett

högt rum i hertigens förtroende, missnöjd. Hertigen svarade

:

»Ja, det skall ni tro var icke en lätt sak. För att gå ige-

»nom med den, sedan jag beslutat att till kejsarinnans förnö-

»jande och till grefve Stackelbergs aflägsnande skilja mig

»vid v. Engeström, vidtog jag följande utväg. Jag antog en

»mine af bekymmer och tankfullhet, hvar gång han kom till

»mig med sin portefeuille. Sedan jag någon tid spelat denna

»röle, som icke undföll hans upmärksamhet, bröt han en gång

»tystnaden, och med åberopande af sin uprigtiga tillgifvenhet

»för min person frågade han, hvad som tyngde mitt sinne,

»om han emot sin vilja haft den olyckan att misshaga mig,

»eller om någon statens angelägenhet oroade mig, i hvilket

»senare fall ingen vore mera böjd än han att dela min oro,

»om jag ville hedra honom med förtroende af anledningen

»dertill. Jag sade, att jag visserligen icke hade något skäl

»till missnöje emot honom, men att han icke dess mindre

EhremtrOms anteckninaar. «5v
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i>vore orsaken till mina Ijekymmer. Xu anhöll han enträget

»att få veta denna orsak. Jag yttrade mig då, att vissa om-

»ständigheter inträffat, hvilka jag var nödsakad att ännu hålla

»hemliga, och som absolut fordrade att jag genast skulle skicka

»till England för utförandet af en ganska ^'igtig och granlaga

»underhandling en person af hepröfvad trohet för mig och

»riket samt af en utmärkt skicklighet; att jag länge undersökt,

»hvem jag dertill skulle välja; att jag icke funnit någon annan

»än v. Engeström, som kunde fullkomligen upfylla hvad jag

»af denna beskickning väntade; men att känslan af den stora

»förlust, jag skulle göra genom hans frånvaro någon tid från

»min conseil, och fruktan, att han icke gärna skulle åtaga

»sig ett sådant värf, hade försatt mig i den största villrådig-

»het. v. Engeström svarade, att jag icke gjort rättvisa åt

»hans tänkesätt, då jag kunnat ett ögnablick tveka om hans

»oinskränkta beredvillighet att för min och fäderneslandets

»tjenst uppoffra alla sina enskilda böjelser, samt försäkrade

»med synbar rörelse, att han genast vore färdig att begifva

»sig, hvart jag behagade och befalde. Jag omfamnade honom,

»sägande, att detta beslut hedrade hans hjerta, och förbandt

»mig till en ouphörHg tacksamhet. Han skildes ifrån mig

»mycket nöjd och tillfredsstäld ; mitt ändamål var vunnet;

»jag hade bUfvit honom quitt på godt maner, och han var

»fullkomligt dupe i anseende till mina rätta afsigter». Lands-

höfding Nordin blef förvånad öfver den öppenhjertighet, hvar-

med hertigen sjelf förrådde sin vid detta tillfälle ådagalagda

falskhet, hvilken han ville skulle betraktas som ett drag af

lin politique, hvaraf hans fåfänga smickrades. Det var hos

denne prins en olycklig och för hans rykte skadlig villfa-

relse att tro politik och falskhet vara en och samma sak.

Under den af Ijaron Reuterholm så ifrigt anstälda jagten

efter royalistiska embetsmän har det altid förefallit mig ol)e-

gripligt och oförklarligt, huru riksdrotsen, grefve Wachtmei-

ster, samt landshöfdingarne af Ugglas i Stockholms län, af Nor-

din i Stora Kopparbergs och Ankarsvärd i Calmare iän kun-

nat af minderårighetsregeringen bibehållas på deras platser.

De voro dock alla fyra Gustaf III:s skapelse. Riksdrotsen, af
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en varsam och försiktig caractere, lärer genom den hafva

undgått förföljelsen och äfven förmått skydda sin vän. Ugglas.

Landshöfding af Nordin var hatad för sin verksamhet vid

1789 års riksdag, men det förtroende han förvärfvat sig hos

Dal-allmogen, hvars höfding han var, torde hafva fredat ho-

nom för utbrottet af de styrandes ilska, fastän den drabbnde

hans bror, prosten. Ankarsvärd kunde af den hämdgirige ba-

ron Reuterholm aldrig vinna förlåtelse, för det han som fän-

rick Kossva vid 1772 års revolution lockat riksrådet Reuter-

holm ifrån Suidja om bord på sin förande kronojakt till an-

kars vid Pickala för att transportera honom som fånge till

Sveaborg. Hertigen för sin del hade också ifrån Ankarsvärds

arrestering på Drottningholm 1789 mycken ovilja emot ho-

nom. Icke dess mindre lämnades han i ostörd besittning af

sitt län samt blef äfven under dessa fyra år Ijefordrad och

belönad med nya decorationer.

Det är ingen tvifvel, att pluraUteten af nationen på den

tiden hyllade med enthousiasm Gustaf den III:s minne och

såg med ovilja och förtrytelse de efter hans död tillvägabragte

förändringar samt den ton af klander, som den nya regerin-

gen iakttog i hänseende till den föregående. Men det förra

oppositionspartiet, som återhämtat sig ifrån sin första för-

skräckelse öfver de möjliga, för detsamma farliga följderne af

mordet och som nu såg en vidsträckt bana för dess triumfer

öpnad, öfverlämnade sig åt en ofta omåttlig glädje och gaf

fritt lopp åt sina smädelser öfver den mördade. Jag påmin-

ner mig härvid en anecdote, som visar till hvilken ytterlig-

het partiandan kan föra. Min gode vän, den förträffhge

George Pollett, äldre son af generalen och commendanten i

Stralsund, berättade med rysning, huruledes på hans upresa

till Stockholm med sin äldre syster, som blifvit nämd tiU

hofiröken hos enkedrottningen, vid ett besök hos en adlig

dame, som bodde på landet, detta fruntimmer talat med be-

undran och med det högsta loford om Ankarström såsom en

af Sveriges välgörare, hvilken gjort sig förtjent af en ärestod,

önskat sig ega benet af den del af hans finger, med hvilken

han tryckt på pistollåset för att lossa mordskottet; hon ville
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infatta detta l)en i en ring, som hon skulle ständigt l)ära.

Ehuru hon sade sig hafva svaga nerver, hvilka icke kunde

tillåta henne utan att dåna att åse en execution af hvad slag

som hälst, kände hon sig dock hafva nog stvrka att med kall

blod åskåda baron Armfelts spöslitning, om den ägde rum.

Denna furie i qvinnoskepnad hade förtjent att vara baron

Reuterholms syster.

På en annan sida hade den franska revolutionens grund-

satser börjat få ett stort inflytande i Sverige, h%dlket med

hvar dag och till stor del genom regeringens oförstånd tilltog

och utvidgade sig. Ibland de ofrälse stånden drogos många

personer till benägenhet för dessa grundsatser af deras hat

och afundsjuka emot adeln, förstärkte genom kongamordet och

mördarenas lindriga l)estraffi\nde ; af det upsåt styrelsen visade,

att i alt gynna det första ståndet pä de andras bekostnad;

af denna styrelses aristocratiska lynne ; af dess hämdlystnad

emot alla dem, hvilka under de sista brytningarne med värma

omfattat konungens och thronens sak. De betraMade den

franska democratiens framgång såsom ett medel att framdele.-

bereda de svenska aristocratemes fall, och genom denna en

sidiga åsigt af saken l)lefvo de sjelfva, utan att veta eller

vilja det, democrater. Andre, med mera otyglade böjelser,

med begäret att herska under hvad vilkor som hälst, bekände

sig öppet till de nya jacobinska lärorna och försvarade med

ifver alla de af de franske jacobinerne begångna brott såsom

oumgängligt nödvändiga för statens pånyttfödelse. Härads-

höfdingen Nordell, som varit arresterad såsom medvetande i

kongamordet, men hvars jm'idiska skicklighet i förening med

afsvalnandet af Liljesparres nit för vidare U])täckter i conspira-

tionen förskaffat honom sin frihet, predikade i de samquäm,

han bevistade, och äfven för bönderne i hans tingslag, såsom

hade han varit en medlem af jacobinerklubben i Paris. Man

hade hört honom efter blodbadet i de parisiska fängelserna

offentligen prisa Robespierre, Danton och Marat såsom pa-

trioter af den största förtjenst, berättigade till deras fädemes-

lands högsta tacksamhet och till verldens beundran. Detta

brottsHga tungomål, ehuru allmänt kändt, ådrog honom lik-
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väl ingen ledsamhet, tv han var rättfärdigad genom sitt hat

emot Gustaf den III:e och genom den andel, han kunde hafva

haft i denne konungs undanrödjande.

Genom ingen titel kunde man säkrare tillvinna sig för-

troende och belöningar af den nya regeringen än genom do-

cumenterande af ådagalagdt hat emot den förra. Häradshöf-

dingen Blix, som utgaf smädeskrifter emot salig kongen i en

burlesque stil och öfverfiödande af osanna eller vrängda hi-

storiska upgifter, fick hedrande updrag af regenten och .en

gulddosa. Kongl. secreteraren Nordenskjöld, som gjort den

eländiga svenska öfversättningen af Paynes bok om menni-

skans rättigheter, hvilken öfversättning i manuscript blifvit

begagnad till uplysning och upmuntran för flere af konunga-

mördarena, kunde ej undgå att ihågkommas. Han blef nämd

till legationssecreterare vid svenska missionen i neder-saxiska

kretsen med updrag att spionera på sin minister, Peyron,

hvilken var känd som royalist, och för hvilken han genom

sitt spioneri och sina hemliga angifvelser beredde många be-

kymmersamma stunder. Han författade ock under sitt vi-

stande i Hamburg, der han var afskydd af alt hederhgt folk,

samt lät trycka dels i Archenholtz Minerva, dels särskildt

de skändligaste pasquiller om Gustaf den Ill.e, hans regering

och hans embetsmän, om hvilka snillefoster jag framdeles

torde få tillfälle att säga några ord. De voro till den grad

anstötliga samt felande emot all anständighet, att hertigen

sjelf fann sig föranlåten att förbjuda deras fortsättande. Under

Gustaf Adolphs egen regering blef denne dålige man, som

icke mera skyddades af sin värdige protecteur, baron Reuter-

holm, skild från sin tjenst och vågade aldrig mera återkomma

till Sverige.

Då jag såg med hvilken ursinnighet favoriten, som nu

concentrerat all makt i sina händer, gynnade uproriska tänke-

sätt, så länge de voro vända emot den förra styrelsen, huru

blind han var för de sig ständigt vidare utbredande disorga-

nisationsprinciperne och döf för de rop på frihet och jäm-

likhet, som alt mera läto höra sig, förfärades jag såsom många

andra af den föreställning, att vi genom hans galenskap eller
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oskicklighet möjligen kunde hotas af en jacobinsk revolution,

som skulle kunna skaka grundvalarne för Gustaf Adolphs

thron och begrafva oss alla under dess ruiner. En afton

sent, då jag \id ett besök på Sund hos min bror under

enskilt samtal med honom yttrade mina farhågor i detta ämne,

ankom från Stockholm hans betjent, medförande den tidning,

att ett folkuplopp, hvartill han varit vittne, ägt rum vid

slottet, att de uproriska trängt in i slottet och fordrat ett sam-

tal med regenten, att skott sades hafva blifvit lossade i slotts-

hvalfvet, att regeringen blifvit mycket allarmerad öfver detta

oförmodade upträde, att skarp ammunition blifvit utdelad åt

gamizonen, att flere troupper blifvit incommenderade till dess

förstärkande, att en proclamation utfärdats med utlofvad be-

löning för uptäckande af uprorets anstiftande o. s. v. Denna

tidning förskräckte oss ofantligen. Vi trodde redan, att det

fruktade ögnablicket var för handen; men det dröjde icke

länge, innan vi l)lefvo uplyste, att detta upträde, hvaraf så

mycket väsende gjordes, var endast det så kallade Ebelska

uproret. Anledningen dertill var följande. Xågre unge bor-

gare af handelsståndet, som dröjt för länge ^dd middagsbordet,

hade gått förbi vakten af andra gardet på Södermalmstorg,

men en af dem hade tillåtit sig att gå igenom lederne af den

upstälde trouppen. Vakthafvande officeraren, de Frese från

Finland, hade förehållit honom oskickligheten af detta bete-

ende, men blifvit med ovett bemött, till fi^lje hvaraf han låtit

arrestera honom i corps de gardet. Nu fordrade hans följe-

slagare, att han skulle frigifvas, hvilket officeraren vägrade.

Mera folk samlade sig; man förnyade fåfängt samma fordran.

Då beslöt man att vandra till slottet för att hos hertigen an-

mäla sin begäran. Under ditvandringen ökades skarorna som

en snölavine. Slottsljorggårdarne upfyldes äfvensom trappan

till hertigens rum. En halt, afsigkommen köpman, ^dd namn
Ebel, valdes att föra ordet. För att blifva sedd och hörd

uplyftades han på de andras axlar. Baron Reuterholm var

inne hos hertigen. I sin räddhåga för den hotande faran,

visste han icke ätt gifva annat råd än att låta framdraga

eanoner och skingra folket med skarpa skott. Hertigen ut-
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skickade sin adjutant Stockenström, en illa beryktad ung man,

för att fråga folket, livad det ville, och att bedja det åtskiljas.

Han blef med hånskratt afvisad, och man förklarade, att man
ville tala med hertigen sjelf, och icke med pojkar. Då anmo-

dades tjenstgörande generaladjutanten grefve Philip v. Schwe-

rin, som ägde allmän aktning, att försöka stilla oväsendet.

Det lyckades. Han lofvade i hertigens namn den arresterade

borgarens lösgifvande och officerens bestraffande. Dermed för-

klarade de bullrande sig nöjde och drogo sig tillbaka från

trappan, men quarblefvo ännu på borggårdarne. Det var en

operaafton, och hertigen skulle begifva sig på spectaclet. Hans

vagnar voro redan upkomne till slottet, och han \'ille fara,

men baron Reuterholm, som på en gång fruktade för honom

någon olycka af de upretade folkmassorna samt derjämte ville

ådagalägga, att hans tillgif\'enhet för hertigens person icke

skydde att upoffra sig sjelf för regentens säkerhet, bönföll,

nästan knäböjande, att Hans Kongl. Höghet skulle förblifva i

sina rum, men cleremot tillåta honom, baron Reuterholm, att

föreställa hans person, att begagna hans vagn och hans dra-

banter för att fara till operahuset, ett anbud, hvars ädelmod

berömdes, men till baronens stora hugsvalelse icke antogs.

Vagnarne skickades toma tillbaka till stallet. Då hördes flera

röster ropa: »Så skulle icke salig konungen hafva gjort;

»han hade satt sig i sin vagn och farit till operan.» Ett lyck-

ligt infall af grefve Gustaf Lövenhjelm, som då var ung,

skingrade omsider hastigt den stora folksamlingen. Han satt

i slottshvalfvet framför sin esquadron af lifgardet till häst.

Spektakeltimman inträffade; han uptog sin klocka och sade

högt: »Hvilken skada att jag ej får se det vackra spectaclet!»

Då tillfrågades han, huru länge han skulle förblifva der sit-

tande. »Så länge», svarade han, »som herrarne förblifva stå-

»ende omkring slottet.» — »Vänner!» ropade en röst, »låtom oss

»skiljas åt för att icke hindra grefven att se operan»; och

efter en liten stund voro alla åtskilde. I den rapport, som

underståthållaren Liljesparre afgaf om detta uplopp och hvar-

uti han målade det med svarta färger, anfördes, att i slotts-

hvalfvet ett skott V^lifvit lossat pä gardet till häst; men vid
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den derefter hållna inidersökningen kunde detta anförande

icke styrkas, h vårföre man föll på den tanken, att det an-

tingen var en dikt eller, i fall det verkligen blifvit lossadt,

sådant skedt på Liljesparres eget föranstaltande. Af sistnämde

mening syntes baron Reuterholm hafva varit ; åtminstone tog

han denna omständighet till förevändning att skilja från sin

tjenst Liljesparre, med hvilken han redan var missnöjd för

en orsak, som jag straxt skall nämna. Han skickades till

svenska Pommern, i något updrag rörande cameralväsendet.

NibeUus blef underståthållare efter honom, och hans son, hvil-

ken succederat honom som policemästare, och som sades vara

en hederlig karl, fick en plats i Svea hofrätt samt efterträddes

af lagman Norlin, hvilken icke heller länge kunde bibehålla

sig i favoritens gunst. Om Liljesparre, fadern, skref general

Pollett till mig från Stralsund: »il jette ici un vilain coton.»*

I anseende till den nedriga röle, han spelat efter konunga-

mordet, var han allmänt detesterad och föraktad äfven af det

parti, som han med så stort nit velat tjena. Xu sprutade han

eld och lågor emot detta parti och i synnerhet emot baron

Reuterholm, som han Ijeskylde för den gröfsta otacksamhet.

Nio eller tio år härefter berättade han mig i Stockholm

följande anecdote, som bar alla kännemärken af sanning, och

som tillräckligen förklarar baron Reuterholms upfattade ovilja

emot honom. Liljesparre hade i ett enskilt samtal med re-

genten underrättat honom om de för hans ära så förklenliga

rykten, hvilka kringlujjo rörande hans förmenta afsigt att,

likasom Carl den IX med Sigismund, stöta sin brorson från

thronen för att intaga dess ställe; han sade, att dessa rykten

väckte särdeles oro i riket, ingåfvo stora farhågor för den

unga konungens lif samt afvände nationens hjertan från dess

farbror och förmyndare. Det är troligt, att han icke underlät

att angifva de så kallade royalisternes hat emot förmyndare-

regeringen såsom ursprunget till dessa rykten. Antingen nu

hertigen i sin själ kände sig oskyldig till de brottsliga planer,

honom sålunda tillvitades, eller åtminstone ville så synas,

»Han är illa ansedd bär».
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visade han sig både sårad af och itekymrad öfver tillvarelsen

af sådane misstankar och frågade, hvilken utväg han skulle

vidtaga för att vederlägga dem. Då föreslog Liljesparre, att

han borde utgifva och allnmngöra en varning till svenska

folket att icke sätta tro till dylika skändhga rykten och der-

jemte öppet förklara, att hans högsta önskan vore att vid

slutet af kongens minderårighet till Hans Majestät öfverlemna

styrelsen af sitt ärfda rike. m. m. Detta förslag antogs, och

Liljesparre fick V)efallning att upsätta en så beskaffad kun-

görelse. Smickrad af det updrag han fått att vid detta till-

fälle förrätta en statssecreterares tjenst, gick han hem till sig

för att utarbeta detta opus. När han nu följande dagen åter

kom upp till hertigen, för att justera sitt concept, var baron

Reuterholm, som härom visste ingenting, närvarande. Lilje-

sparre sade till hertigen, att han upfylt den honom med-

delade befallning, och begärde att få upläsa sitt papper. Un-

der denna läsning yttrade baron Reuterholm i mine och åt-

börder den största förvåning. Kanske tyckte han, att hertigen

härigenom åtog sig förbindelser, dem baronen på den tiden

icke var l^enägen att hålla. I synnerhet upretades han deraf,

att han i anseende till ett så vigtigt stegs tagande icke bhfvit

rådfrågad och öfver Liljesparres djerfhet att, baronen oåtspord,

befatta sig med en sådan regerings-mésure. Sedan upläsnin-

gen blifvit slutad, och hertigen gillat expeditionen, utbrast

baronen för den skull med den största häftighet : »Hvad i Her-

»rans namn är det der? Hvem har styrkt till en så rasande

»åtgård?» — Liljesparre, som trodde sig stark genom hertigens

bifall och var mycket nöjd med sin upsättning, svarade:

»Det är jag, Herr Baron
; på de af mig anförde skäl har Hans

»Kongl. Höghet betalt mig förfetta projekt till kungörelsen,

»och jag har åtlydt den mig gifne befallningen.» — »Huru

»vågar ni, Herr UndersUthållare, att gifva Hans Kongl. Höghet

»sådane förderfliga råd? Känner ni icke det fransyska ord-

»språket: Qui sexcuse, saccuse?'^ Begriper ni intet, att det är

»under regentens värdighet, att nedstiga till att försvara sig

»Den, som urskuldar sig, anklagar sig.»
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»emot sådane infama beskyllningar, som kringbäras i mörkret

»af illasinnade personer?» — och sedan, vändande sig till

hertigen, fortfor den iipl^ragte baronen: »Har icke min nådige

»Herre lofvat mig med edlig 'förpligtelse inför crucifixet att

»inhämta mina råd uti alt, hvad som tillhör rikets styrelse,

»och att icke företaga något utan min ^•etskal) "? Huru är nu

»detta löfte upfyldt? Af hvilken orsak har jag förverkat det

»mig hitintill visade förtroende?» — Hertigen, som gick fram

och tilll)aka på golfvet, rökande sin pipa, syntes mycket för-

lägen, sade ingenting, men utöfvade kanske den enda act af

sjelfständighet, som man kan citera om honom under hela

förmyndareregeringen ; han lade bort pipan, satte sig vid skrif-

bordet och tecknade på papperet : Expedieras, Carl, gaf det

sedan till Liljesparre och l:)efalde honom bära det till den

person, som skulle contrasignera varningen. Liljesparre gick

ut, högmodig i anseende till den seger, som han vunnit öfver

favoriten; men den kostade honom dyrt, ty favoriten, som

blef quar i rummet efter honom, började utan tvifvel redan

då att gräfva den grop, hvaruti Liljesparre föll efter det så

kallade Ebelska uproret.

Det måste medgifvas, att de af baron Reuterholm an-

förde skäl emot kungörandet af en sådan besynnerlig skrift

voro vida bättre och förnuftigare än Liljesparre /ö»- densamma.

Detta document förfelade helt och hållet den åsyftade verkan.

Det undanröjde ingalunda de i fråga varande misstankar i de

sinnen, der de redan funnos; men upväckte dem deremot i

andras, der de förut icke existerade, i synnerhet ibland all-

mogen. Jag förgäter icke, af hvilken förundran jag blef in-

tagen, då jag i Djurö capellkyrka hörde från predikstolen

upläsas en kongl. kungörelse, som börjades med dessa ord :

'»Vi Carl med Guds Nåde, hertig af Södermanland):), etc.

Med hvilken rättighet, tänkte jag, tilltalar hertigen svenska

folket i sitt enskilda namn? Är det för att småningom vänja

allmänheten vid detta namn, i stället för konungens? Jag

återkallade härvid i mitt minne, huru hertigen redan utöfvat

en krönt konungs Välde, då han d. 28 April dubbade grefve

Ruuth till seraphimerriddare, samt huru han sommaren der-
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efter, sedan garnisonen slutat sina excercicer på Ladugårds-

gärdet, införde troupperne till staden, ridande med dragen

värja framför Svea lifgarde och klädd i detta gardes uniforme,

ehuru ingenting berättigade honom att bära den, ty kongen

var ensam chef för sitt garde, och detta regemente hade en

secondchef i baron Cederström. Då hertigen anlade denna

uniform, usurperade han i sjelfva verket konungens rätt, och

denna usurpation misshagade allmänt.

Capelianen i Djurö capell Haller, som bodde på inina

ägor, helt nära kyrkan och midt emot mina fönster på andra

sidan om ett litet sund, hade hitintill lyckats att dölja för

mig sin svarta caractere, men den slöja, hvarmed han sökte

betäcka sina rätta tänkesätt för mina ögon, uplyftades till-

fälligtvis emot hans ^ålja och lärde mig fullkomligen känna

hans dubbelhet. Ehuru han icke var en bildad man, hade

han dock quarhållit i minnet några af de i hans ungdom

vid Upsala academi inhämtade kunskaper. Jag hade väl hört

sägas, att han icke var obenägen för njutande af starka drycker,

men dels i afsigt att afhålla honom från att öfverlemna sig -

till en så neslig böjelse, dels för att genom den aktning, jag

visade åt min församlings enda religionslärare, gifva honom

i allmogens ögon det värde, som hans kall fordrade, umgicks

jag med honom samt bjöd honom ofta tillika med sin gamla

hustru till mitt bord. Han syntes mycket tacksam för den

artighet jag visade honom, och när han var ensam med mig.

talade han altid med den djupaste rörelse och med riiniande

ögon om salig kongen samt med den största afsky om det

på honom foröfvade mord. Han berättade, hurusom bönderne

på denna ort efter konungens död sararådt att mangrant be-

gifva sig till hufvudstaden för att utkräfva hämd öfver kon-

gens mördare, huru de öfver detta tillämnade företag inhäm-

tat hans råd, och huru han afstyrkt dem från verkställandet

af sitt beslut. .Jag berömde honom mycket för den klokhet,

han visat genom afstyrkande af en sådan lagstridig åtgärd,

och bad honom att enligt sitt embetes pligt sorgfälligt hos

sina åhörare underhålla, näst kärleken till Gud, tillgifven-

heten för konung och fädernesland samt vördnad för lagarne,
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hvilka samlalt utgjorde hvarje samhälles starkaste förenings-

band.

En lördagsafton kom han till mig och l^erättade, att

han fått besök af en gammal vän, skollärare i S:t Jacobs för-

samling i Stockholm, hvilken ville begagna ett par veckors

ledighet från sin tjenst för att nvttja landtluften, samt att

han vore beledsagad af en ung prestman, med namnet Ing-

man, om jag rätt minnes, hvilken åtagit sig att predika i

Djurö kyrcka följande dagen och som hade lyckliga prediko-

gåfvor. Jag sade, att det skulle vara mig rätt angenämt att

få göra hans bekantskap och höra honom från predikstolen.

Jag försummade icke att gå i kyrkan, och ämnade bjuda de

l;»ägge ankomne till middagen tillika med min prest, hos hvil-

ken de bodde. Den unga presten hade ett vackert utseende

och predikade rätt väl; men vid slutet af sin predikan och

utan föranledande af det ämne han afhandlat gjorde han ett

politiskt utfall, som fullkomligen röjde rätta afsigten med
hans religionstal. Likasom hade han varit i sold hos mör-

darebandet, uphöjde han till skyarne visheten af den när-

varande lyckliga regeringen i jämförelse med den näst före-

gående. Af de phraser, han nyttjade, erinrar jag mig dessa:

»Svea folk! Känn med djup tacksamhet emot Försynen hela

»den sällhet, du nu njuter. En vis och ädelmodig furste va-

»kar nu öfver dina öden och l:>efordrar ditt väl med rättrådig-

»het och ömhet. Dina söner utsläpas icke mera, såsom det

»nyligen skedde, att blöda på slagfältet; de få sitta fredligt

»i den lugna hyddan. Dina förra förtryckare äro förtryckte,

Dochf) .... det märktes tydligen af rösten samt af detta sam-

manbindningsordet och, att han ämnade tillägga något vidare

och starkare, men studsade dock sjelf tillbaka derföre och

afbröt för den skull sitt tal med ordet: Amen. Under alt

detta stod comminister Haller i sacristiedörren med ögonen

fastade på mig för att se, hvad intryck det inflammatoriska

utfallet skulle göra på mitt sinne. Jag var i sanning högli-

gen förvånad deröfver och bemärkte äfven, att den unga pre-

sten, som, då han passerat min bänk för att gå upp till pre-

dikostolen, bortvändt hufvudet, gjorde detsamma, då han gick
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derifrån, upsåtligen för att undgå den vanliga och allmänna

höflighetsbetygelsen emot en ståndsperson, den ende som fanns

i kyrkan, och som han väl visste var tillika patronus kyr-

kans, samt af hvilken hans nuvarande värds utkomst till

hufvudsaklig del berodde. Men livad som gaf mig fullkomlig

u])lysning derom, att detta var en förut öfverenskommen till-

ställning för att såra mig i min kända egenskap af royalist,

det var den omständighet, att, när den unge predikanten åter

inkommit i sacristian, såg jag genom den halföpna dörren

comminister Haller emottaga honom med ett verkligen djef-

vulskt skratt, som på en gång uptäckte för mig hans innersta

och framvisade det i all sin styggelse. Jag fick sedermera

under rättegången öfver mig samt efter mitt återuprättande

nya bevis af denne prestmans elaka hjerta och djupa nedrig-

het. Han blef också derefter alt mera begifven på fylleri

och föll i ytterligt förakt. Den tillämnade lijudningen till

middagsmåltid uteblef naturligtvis aldeles. Ingman, som var

skyddad af doctor ]\lurray, hvilken hörde till oppositionspar-

tiet, ville bereda sig väg till pastorat. Han fick det äfven

snart, gifte sig. men knapt ankommen till sitt nya boställe,

dog han. Jag omtalade denna predikan för mina vänner i

Stockholm, skref också derom till baron Armfelt. Den be-

visade, huru sjelfva religionen skulle nyttjas att liefästa och

ut\ådga factionens seger, äfvensom att i alla tider och länder

hvilken faction som hälst, till och med en baron Reuterholms,

kan lyckas att skapa sig ett anhang af nitiske försvarare, blott

hon har i händerna makten att för sig interressera egen-

nyttan och att utdela befordringar och belöningar, ordnar och

pastorater, m. m. Sjelfva pesten, säger Helvetius, skulle ge-

nom dessa medel vinna lofsjungare.

Ett af de spöken, som mast förfärade min inbillning, var

jacobinismen. Jag trodde mig se den öfveralt. Dess fram-

gång icke allenast inom Frankriket, utan ock utom dess

gränser, dess för mängden förledande språk, det bifall som

redan började lämnas åt dess läror i Sverige, den i detta land

ibland folket ständigt tillväxande förbittring emot adeln, som

l)eskyldes att hafva stämplat uproret i finska arméen 1788
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och att nu hafva tillstält mordet på en patriotisk konung,

en förbittring som underhölls af Ijaron Reuterholms raseri;

alt detta förenade sig att så mycket mera stadga min fruk-

tan för ett jakobinskt utbrott hos oss, som regeringen hade

uppenbarligen närmat sig till det franska conventet, oaktadt

de parisiske jacobinerne offentligen hedrade konungamördaren

Ankarström som en frihetens hjelte och stälde hans buste

bredvid Bruti samt med den största välvilja bemötte grefve

Ribbing, som af dem var känd under namn af le heau regi-

cide. ^ Jacobiner strömmade från Paris till Stockholm och

ibland dem capitainen Ehrenhoff, hvilken, orättvisligen miss-

handlad af en baron Sparre vid gardet, hade nödgats under

Gustaf den III:s regering lämna tjensten och nu återkom,

upfyld af jacobinska grundsatser, dem han i hufvudstaden

omsorgsfullt utbredde. Jag var angelägen att känna, om och

huru \idt tillgifvenheten för dessa grundsatser spridt sig ibland

borgerskapet i denna stad för att dömma, om den unga ko-

nungen vid sitt tillträde till regeringen kunde räkna på

samma trohet af denna class, som hans far åtnjutit; men som

jag" uti samma invånareclass hade inga eller ganska få be-

kantskaper och visste, att bryggaren Abraham Westman ägde

en stor inflytelse åtminstone på det lägre borgerskapet, hvaraf

han aflagt prof vid den af pöbeln tillämnade nedrifningen

af generalen, grefve Fredric Horns hus under sahg kongens

sjukdom, så önskade jag att lära känna honom, för att blifva

uplyst, om hvad jag ville veta. Baron Sven Palmstjerna be-

redde för mig tillfället att upfylla min önskan. Under före-

vändning att köpa ett parti öl af denne bryggare gick jag

till honom en afton i sällskap med denne baron. Jag var

väntad och blef serverad med thé. Hans tänkesätt för sahg

konungen och hans son syntes mig vara rena och varma,

men de voro redan upblandade af andra, som högligen miss-

hagade mig. I den vrede, hvaraf. han lågade emot under-

ståthållaren Liljesparre, yttrade han sig till exempel, att han

borde skjutas för pannan, och att en soldat af andra gardet

»Den vackra konungadödaren.»
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redan vore köpt till att föröfva mordet och sedan förhjelpas

att rymma. Jag ryste för detta yttrande och förestälde ho-

nom icke allenast den moraliska ohyggligheten af ett sådant

brott, utan ock hm-u royalisternas sak derigenom skulle för-

derfvas och vanäras, samt bad honom på det högsta att afstå

ifrån och att afstyra utförandet af ett sådant förslag, hvilket

vore värdigt franska jacobiner, men icke svenska royalister.

Denne Westman förekom mig vara en beskedlig man, in-

skränkt till sitt förstånd, med en het blod, som kunde göra

honom tjenlig att begagnas vid en folkrörelse, antingen till

uphetsande eller stillande, men i öfrigt af en vek och svag

caractere. Jag såg honom aldrig mera än denna enda gång

och skildes ej rätt nöjd med honom. Olyckligtvis omnämde

jag detta besök i ett af de sedermera upfångade brefven till

baron Armfelt, hvaraf mina fiender togo sig anledning till

orimliga slutsatser emot mig och till Westmans upskrämande

med hotelser af fästningsstraff, om han icke ville bequäma

sig att, till sitt urskuldande för det han blifvit nämd i mina

bref, skymfa mig inför protocollet, vid det förhör han här-

öfver skulle undergå i hofrätten. Hans bror, ryttmästaren

Isac Westman, en förståndig man, uplyste mig många år der-

efter om de nedriga medel, man användt till detta upskrä-

mande, och hvarvid man drog nytta af Abraham Westmans

svaghet, hvilken af hans egen bror vitsordades.

Den symptome, som i Abraham Westmans yttrande om
Liljesparres våldsamma undanrödjande visade sig af någre miss-

nöjde royalisters plötsliga öfvergång från laglydnad till benägen-

het för brott, var icke den enda. Någon tid derefter, då jag en

afton var på Sund, visade mig min bror ett papper, som blifvit

Jionom lämnadt, och bad mig läsa det. Det innehöll en icke

illa upgjord tafla af sakernas dåvarande ställning, af factio-

nens förmodade planer emot den unga konungen, af de vådor

för riket, som af deras utförande skulle ofelbart upkomma,

o. s. v., men det slöts med det fasaväckande förslag, att till

firekommande af alt det onda, författaren befarade af en längre

fortsättning utaf hertigens okloka styrelse, mått och steg skulle

vidtagas att skyndesamt förskicka honom till efvigheten.
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Bleknande af förskräckelse, frågade jag, hvilken bof kunnat

upgöra ett sådant project, och genom hvilken förblindelse min

bror kunnat emottaga och behålla ett papper af sådan natur.

Jag förestälde mig, att dess auctor var någon af factionens

medlemmar, som ville dermed komma royalisterne på fall, i

förmodan att de skulle med nöje omfatta och godkänna för-

slaget, men då min bror försäkrade mig, att det verkligen

blif\'it honom tillstäldt af en royalist, som han likväl icke

ville nämna, och hvilken han trodde sjelf hafva författat det,

sade jag, att hvem det ock vore, fann jag honom uplifvad

af en afskyvärd anda, ovärdig all gemenskap med hederligt

folk, fbrtjent att bekläda stegel och hjul; att jag räknade för

en lycka att icke känna honom, och att hans infama product

icke längre borde existera, hvarvid jag kastade papperet i den

brinnande kakelugnen framför mig. Huru belåtne skulle icke

baron Reuterholm, justitiecancellern Lode och Eric Edman
hafva blifNit, om de i stället för brott, som de nödgades up-

dikta emot oss, i den namnkunniga conspirationssaken kun-

nat finna spår till några af oss gjorde mordanläggningar emot

regenten?

Sådane styggelser kunde icke vinna inträde i mina tan-

kar och afsigter. Deremot upskrämd, som jag var, af alla de

för konungen och riket hotande aspecter, som företedde sig

för mina ögon på alla sidor, och hvars skräckbilder visser-

ligen förstorades af min genom konungamordet, genom franska

revolutionens rysligheter samt genom den nu rådande factio-

nens företag till ytterlighet uprörda inbillning, förestälde jag

mig, att icke något annat medel gafs till afvärjande af de

stora olyckor, jag fruktade, än att förkorta tiden för konun-

gens minderårighet och derigenom skilja från styrelsen den

fantast, som nu tillika med sina medhjelpare under skygd

af hertig Carls namn bemäktigat sig regeringstyglarne. Med

den innerliga öfvertygelse jag hade, att kejsarinnan Catharina

II :a i närvarande omständigheter och äfven i anseende till

sitt egit välförstådda interresse menade väl med konungen,

samt att hennes ambassadeur i Sverige, grefve Stackelberg,

var upriktig i sina försäkringar om personlig tillgifvenhet för
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denne prins, h\ålken ock visade honom mycket förtroende,

skref jag det för mig ol5^ckliga brefvet till öfverste AminoflF

för att innan dennes afresa till Finland meddelas åt ambas-

sadeuren, med hvilken jag icke hade någre directa relationer.

Öfversten har under rättegången icke kunnat öfvertygas att

hafva emottagit detta bref och således icke heller att hafva

nyttjat det till det åsyftade ändamålet, men som jag begått

den oförsigtighet att till baron Armfelt skicka en afskrift af

detsamma, som fanns ibland hans uti Italien bortstulne papper,

och jag inför hofrätten icke nekade mitt författareskap dertill,

så fick jag upbära ansvaret för detta bref, hvilket rubricerades

som bevis på högförräderi. Det var visserligen ett ganska

häftigt manifest emot baron Reuterholms administration, men

hemhgt och hade aldrig kunnat hafva någon följd, om ])aron

Armfelt icke velat gynna sina och mina fiender genom dess

förvarande. Det är tryckt i rättegångshandlingarne med en

stor mängd tryckfel, hvilka synas vara upsåtligen begångna.

Den deruti innehållne målning af dåvarande ställning och af

de farhågor, den väckte, samt af de rykten, som derutaf up-

kommo, är imedlertid fullkomligen sann. Som sådan var

den erkänd af alla salig kongens vänner, af alla den unga

kongens trogne undersåtare, af alla som hatade mord, revo-

lutioner och factioner, med ett ord af alla uplyste royalister

äfvensom af de fleste europeiska makter, hvilka sågo med

vedervilja svenska förmyndareregeringens framfart. Det var

i synnerhet under de första månaderne efter mitt afskeds-

tagande, som mitt hjerta var sönderslitet af de smärtande

känslor, och mitt hufvud upfyldt af de mörka bilder, hvilka

uttrycktes och framstäldes i mina förtroliga bref till baron

Armfelt. Om han enligt sitt löfte och sin skyldighet förstört

dem, såsom jag gjorde med alla hans till mig adresserade

bref, så hade den i förtid och utan tillräcklig grund började

högmålssaken icke kunnat undgå att blifva förderflig för dess

anstiftare, baron Reuterholm och hans verktyg.

Längre fram afsvalnade min feber och öfvergick till modlös-

het. Factionens framgång, nationens hemska tystnad, styrelsens

växande tilltagsenhet, kejsarinnans apparenta kallsinnighet, den

Ehrenströms Anteckningar. OL
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unga konungens till räddhåga gränsande försigtighet : alla dessa

tidens tecken minskade hos mig förhoppningarne om ett

bättre tillstånd. Jag började vänja mig vid den tanka, att

alt var förloradt, och kom småningom till den öfvert^-gelse, att

åtminstone jag icke kunde hvarken med mina fromma önsk-

ningar och än mindre med någon min åtgärd bidraga till

störtande af det förhatliga Reuterholmska väldet. Om denna

min nya sinnesstämning vittna alla mina under det sista

halfva året fÖre min arrestering, till baron Armfelt skrifna bref,

och jag bedyrar hehgt, att, när den inträffade, jag aldeles icke

mindes, hvad jag i de äldre brefven honom tillskrifvit. Jag

ansåg mig fullkomhgen skuldfri och mitt samvete obefläckadt

genom medvetandet af de renaste afsigter emot min konung

och mitt fädernesland, enligt det begrepp, jag upfattat om deras

sanna väl; jag visste väl, att jag, både i tal och skrift, yttrat

mig med den största afsky om konungamordet och mördare-

bandet samt icke heller skonat detta Imnds beskj^ddare, fri-

herre Reuterholm, och hans medhållare ; men af dessa yttran-

den gjorde jag mig en heder; jag ansåg dem som en skyldig

tribut af kärlek för Gustaf III:s minne samt af tillgifvenhet

för hans son, som ett öppet ådagaläggande af mina medborg-

liga tänkesätt, äfvensom af min aflägsenhet att, för hvad vin-

ning som hälst, capitulera med brottet, fastän omgifvet med
den högsta makten; och aldrig kunde jag föreställa mig, att

jag derigenom skulle ådraga mig beskyllning inför domstol

för förräderi emot öfverheten och för conspiration emot riket.

Mitt nertyngda sinne fann likväl en lindring i sin sorg

genom den frihet, jag åtnjöt på det vackra Djurö, från hvars

enslighet jag blott på långt afstånd betraktade de stormar,

som denna tid skakade Europa i allmänhet och den svenska

statskroppen i synnerhet. Under mina långa promenader i berg

och dalar utbrast ofta min känslofullhet i tårar vid minnet af

min mördade konung samt vid föreställningen af det grufliga

lidande, som hans vän, kongen i Frankriket, den olycklige

Ludvig den XVI, fått genomgå, innan han föll ett offer för

sine blodtörstige fienders raseri, samt af det, som ännu ut-

härdades af hans gemål, syster och barn i Tempeltornet. De
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tänkesätt af vördnad för Gustaf den III:e, som jag fann

rådande ibland allmogen på den ort, der jag bodde, och den

personliga tillgifvenhet, som de förståndigaste af mina grannar

utaf denna class visade mig oaktadt deras prests hemliga

intriguer, tillskyndade mig mycken tillfredsställelse. Af stånds-

personer hade jag till närmaste granne en capitaine vid for-

tifikationen, Wetterling, en ung man af förtjenst, nyligen gift

med en fröken Nordenankar, ett aktningsvärdt fruntimmer.

Vi umgingos ofta och förliktes ganska väl, fastän Wetterlings

och mina politiska åsigter voro mycket olika, ty han, som
under kriget varit nyttjad af salig kongen och således lärt

närmare känna denne furste, bibehöll för honom en djup

vördnad, hvaruti vi öfverensstämde, men hans missnöje emot

det af förmyndareregeringen vidtagne och följde system hade

gjort honom böjd för de nya franska democratiska princi-

perne, och deruti voro vi fullkomligen skiljaktige. Jag såg

väl med oro och ogillande det missbruk, den aristokratiska

ligan i Sverige nu gjorde af den kongl. myndigheten, hvars

utöfning fallit i dess händer genom den å statens öfverhufvud

begångne våldgerning; men detta hindrade mig icke att före-

draga det monarkiska regeringssättet framför det demokra-

tiska, hvilket i det revolutionnerade Frankriket framfödt den

rysvärdaste anarki.

De tankar och idéer, som på denna tid upfylde mitt

hufvud och stodo i förening med känslorna i mitt hjerta,

voro icke brottsligare än de, som på samma tid funnos hos

alla rättsinnige och uplyste män, hvilka hka som jag afskydde

den nu rådande factionen, som icke annorlunda än genom ett

konungamord kunnat bana sig väg till dess nu innehafvande

välde. Men det var min olycka, att jag lade dessa tankar,

hvilka delades af så många tusende, på papperet, och en ännu

större olycka, att jag anförtrodde dem åt baron Armfelt, hvars

förut af mig kända lättsinnighet bort afhålla mig ifrån ett

sådant meddelande. Jag förleddes till denna oförsigtighet af

den omständighet, att mina bref till honom afgingo till Ham-

burg under öfverpostdirecteuren, statssecreteraren Francs cou-

vert. Det var icke till förmoda, att de under ett sådant om-
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slag kunde blifva blottstälde för någon fara. Jag gjorde också

den missräkning att trygt lita på noggrant upfyllande af

baron Armfelts gifna löfte att straxt efter emottagandet och

genomläsandet förstöra mina bref, ett löfte, hvarom jag ofta

påminde honom, och som han då altid förnyade. Jag före-

stälde honom, att i alla politiska förföljelser, hvilka ägt rum
sedan skrifkonstens upfinning, hade altid bref eller andra

skrifna papper tjenat till grund eller förevändning för an-

klagelserne, men fastän jag var öfvertygad om denna sanning

och erinrade honom om den, fortfor jag likväl i min för-

blindelse att handla rakt emot denna öfvertygelse, och således

blottställa min välfärd. Jag var dock ej okunnig om den

våldsamme och hämdgirige cardinal Richelieus bekanta ytt-

rande: »Donnez moi seulement quelques lignes sur un sujet

»quelconque, ecrites par la main dun homme que je veux

»punir. Elles me suflEiront, en arrangeant laccusation daprés

»elles, ä lui faire couper la tete.» ^ Jag visste också, att baron

Reuterholm, hvars herre i anseende till caracterssvaghet och

undergifvenhet för sin favorits vilja hade mycken likhet med
den franske konungen Ludvik XIII, gärna ville apa cardina-

len och var smickrad af att jämföras med honom, ehuru det

var ett omätligt svalg emellan desse bägge favoriters snille.

För att på de i mina bref yttrade tankar, idéer, önskningar,

missnöjen m. m. bygga anklagelsen om tillvarelsen af öfver-

lagda, sammanhängande och till utbrott färdige planer för ut-

förandet af en revolution i riket, dertill fordrades ingen ting

mindre än baron Reuterholms, Lodes, Eric Edmans och deras

medhållares hela arghet, hämdlystnad samt fräcka trotsande

af allmänna omdömet, af anständighet och sundt förnuft.

Med alt deras bemödande, och missbrukandet af deras makt,

kunde de icke hindra den bättre allmänheten att inse och

erkänna, att, i fall någon egentlig conspiration varit å färde,

som visserligen icke var fallet, så var den endast rigtad emot

dem sjelfve, och de utförde således blott sin egen, enskilda

' »Gif mig endast några rader öfver hvilket ämne som hälst, skrifna

af en persons hand, söm jag vill straffa. De skola vara nog för mig för

att gi"unda en anklagelse därpå mot honom och låta afhugga hans hufvud.»
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sak, under det de ville anses såsom ifrande för lademes-

landets.

Mina afsikter voro så långt skilde från anstalters vidta-

gande att tillvägabringa en revolution i riket, att jag deremot

var sysselsatt med anstalter till beredande af min husliga säll-

het genom ett äktenskap. Generalskan Grönhagens äldre

dotter, af en behaglig figur, ett godt hjerta, ett lätt och otvun-

get väsende, tarfligt uppfödd, vann mitt tycke och syntes i

alla hänseenden passa för mig och mina inskränkta om&tän-

digheter. Jag gjorde mitt andragande och erhöll efter några

veckors betänketid moderns bifall till denna af dottern un-

der detta vilkor redan samtyckta förening, hvars fullbordande

skulle likväl enligt moderns uttryckliga förbehåll fördröjas

till efter ett år, genom hvilket upskof, i anseende till de

mellankomne omständigheterne samt generalskan Grönhagens

och hennes äldre sons under desamma emot mig ådagalagde

ovärdiga upförande, denna ingångne förbmdelse uplöstes, icke

utan ömsesidig smärta för de bägge contrahenteme.

På det kongliga svenska slottet i Stockholm tilldrog sig

i sista dagarne af Januari eller i de första af Februari månad

1793 en händelse, som i anseende till sin oanständighet väckte

en förarglig upmärksamhet. Ståthållaren på slottet, de Besche,

som då ännu stod i stor nåd hos hertigen, hade tillstält en

bal i sina rum för kongen, regenten och en stor del af hofvet

eUer ock haft bestyr om tillställandet af densamma i herti-

gens eller hertiginnans rum. Samma dag ankom en courier

med den bedröfliga underrättelsen, att Ludvig XVI:s hufvud

fallit för guillotinen den 21 Januari. Den unga konungen,

djupt afifecterad, insåg den stora oskickligheten att, efter emot-

tagandet af en sådan sorghg tidning, öfverlemna sig åt dans-

nöjet och frågade således med gråten i halsen sin gouverneur,

om den tillämnade dansen ej borde inställas. Grefve GyIden-

stolpe frambar denna fråga till hertigen, som svarade, att, som

balen icke var offentlig, utan enskild, vore för densamma icke

något hinder, och att man under tiden kunde anse nouvellen

såsom icke anländ; och då grefven gaf tillkänna, att konun-

gen åtminstone för sin del icke ville dansa, gick förmyndaren
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på balen till sin pupill och bad honom afstå från ett sådant

beslut, hvilket skulle störa sällskapets glädje. Jag erinrar

mig icke med visshet, hvad konungen då gjorde; men den

rättsinniga delen af publiquen ogillade högligen den likgiltig-

het hertigen vid detta tillfälle visade för den franske monar-

kens ol3'ckliga öde, och den uttyddes på ett för hertigens ca-

ractere, tänkesätt och hemUga afsikter mycket menligt sätt.

Sedan mitt afskedstagande och i synnerhet sedan jag fattat

det l)eslut att gifta mig, for jag ganska sällan in till Stock-

holm. Jag tror, att efter min afflyttnmg derifrån ända till

min arrestering jag icke var der mera än fem gånger och

hvarje gång endast en eller två, högst tre dagar. Jag besökte

då merendels hans excellence grefve G^^ldenstolpe, generalen

baron Taube, men mast och alltid min förre chef, statssecre-

teraren Franc, som nu hedrade mig med sitt fuUkomhga för-

troende, och hos hvilken alla spår af den förra obenägenheten

emot min person voro utplånade. Han hade förlorat sitt dag-

liga sällskap af förste cabinettssecreteraren SOfversparre, hvil-

ken, längtande att blifva befriad från sin tjenst i cabinettet,

sökt lagmansdömet i Södermanland, det han också erhållit

och bortflyttat från hufvudstaden. Den tjenst, han lämnade,

hade blifvit besatt af baron Shering Rosenhane, en hederlig

man med vidsträckta historiska kunskaper och ett ofantligt

minne, men genom sina slägtskapsförbindelser aristocrat och

derjemte ovan vid diplomatiska upsättningar, förande en trög

och tung penna samt skrifvande barbariskt det franska språ-

ket, likasom cabinettets dåvarande öfverhufvud, rikscantzleren,

skref löjHgt både detta språk och sitt eget. Statssecreteraren

Franc och jag hade långa rörande samtal om salig kongen

och sågo de efter hans död inträffade händelser under ena-

handa synpunkt; men ingalunda rådgjorde vi om några före-

tagande statshvälfningar.

Hos fröken Rudenskjöld beherrskades alla hennes käns-

lor, tankar, önskningar och företag af hennes obegränsade till-

gifvenhet för baron Armfelt. Hela hennes existence var fästad

vid hans person ; hon syntes icke lefva och andas utan i och

genom den kärlek hon hade för honom. Hvarje af hans ytt-

I
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randen var af henne ansedt såsom ett gudasvar, stämpladt

af den högsta vishet, och hon tillät sig aldrig den förmäten-

heten att underkasta det någon pröfning. Passionen förmör-

kade i detta hänseende hennes eljest ljusa förstånd. Hon var

oändligen interressant, när hon talade om salig kongen, hvil-

ket alltid skedde med den förtjusning, som hans älskvärdhet,

hans snille samt hans uphöjda och ädla tänkesätt ingifvit

henne för hans person. Hon var särdeles rolig, när hon be-

rättade om hertigens kärleksförklaringar till henne, om riks-

cantzlerens löjligheter, om baron Reuterholms galenskaper,

om den äckliga figur, som hans sneda liror Axel spelade vid

det nya hofvet, om den \'igt, som militairens reformator, baron

Bror Cederström, gaf åt sina små upfinningar, om hans och

andre likasinnade hofmäns föraktliga bemödanden att tillvinna

sig favoritens ynnest, o. s. v. Men så snart frågan angick

hennes hjertas älskling, skämtade hon ej mera eller fördrog

några motsägelser. Hon frågade mig vid ett af mina besök,

huru hon skulle bete sig för att uträtta en commission, som

hon fått af baron Armfelt, nämligen att till Dalarne affårda

ett bref, som han tillskrifvit allmogen derstädes för att tacka

för den tillgifvenhet, den för honom Inbehållit, och uj^mana

den till osviklig trohet för Gustaf den III:s son, o. s. v.

Jag yttrade min förundran deröfver, att han kunnat missbruka

hennes godhet till att gifva henne ett så farligt updrag, och

bad henne för all ting icke befatta sig dermed. Ehuru oskyl-

digt, sade jag, detta bref kan vara i anseende till afsikten

dermed, och oaktadt all den varsamhet, hvarmed det kan vara

författadt, skulle det dock, om det n}i;tjades, icke undgå att

af baron Armfelts fiender bUf\"a rubriceradt som en hudhafie,

och således ådraga honom samt de[mj, som varit honom behjelp-

lige till brefvets fortskatfande, ansvar och ledsamheter. En
annan gång bad hon mig i l^aronens namn, att jag skulle

gifva henne en afskrift af den chiffre, jag uprättat för min

brefväxling med baronen, för att tillställas ryske ambassadeu-

ren grefve Stackelberg. Detta vägrade jag bestämdt och före-

stälde henne, att begagnandet af en chifltre för corresponden-

cen emellan tvänne landsmän, hvaraf den ena befann sig på
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utrikes ort, icke innefattade någon brottslighet, så vida de

ägde rättighet att för nyfikna ögon fördölja sina ömsesidiga,

vänskapliga och förtroliga meddelanden; men då en sådan

brefväxling i chiffre fördes med en främmande makts sände-

bud, gaf den rättmätig anledning till upfattande af misstankar

om renheten af dess föremål, och jag, som en längre tid varit

tjenstgörande i kongens cabinett, kunde icke blottställa mig

för den förebråelse att på något sätt hafva medverkat till

uprättande af en så beskaffad correspondeuce emellan baron

Armfelt och ambassadeuren. Mitt upförande vid dessa och

några andra dylika tillfällen misshagade oändligen fröken Ru-

denskjöld, som icke underlät att med den häftighet, som till-

hörde hennes caractere, beklaga sig deröfver för baron Arm-

felt, hvilken, såsom det sedermera blef uppenbart, med icke

mindre häftighet, lättsinnighet och orättvisa i bref till henne

fördömde min öfverdrifna försiktighet, hvilken fick namn af

poltronnerie. Det hade varit önskligt för min lefnads lugn

äfvensom för så många andras, om vi alla drifvit den sä hårdt

rubricerade försigtigheten ända dertill att aldeles icke inlåta

oss i brefväxling med en man, som satte sitt mod deruti

att öfverdådigt trotsa alla reglor af varsamhet, hvars heta blod

icke gaf honom rådrum till mogen öfverläggning och som med

en ojämförlig mobilité bedömde personer och saker efter ögna-

blickets intryck och ingifvelser.

Under ett af mina senare besök hos fröken Rudenskjöld

erfor jag, att man lyckats fylla den unga konungens sinne

med misstroende emot baron Armfelt. Hon berättade, att

han vägrat af henne emottaga ett bref från denne baron, som

hon blifvit anmodad att i konungens egna händer öfverlämna.

(Det updagades sedermera genom hennes eget vidgående, att hon

väl talat med kongen om det brefvet, men aldrig fått tillfälle

att aflemna det, utan deremot förstört detsamma, ehuru hon

icke velat tillstå det för baron Armfelt och nu icke heller

yppade det för mig.) Redan förut modfäld af den revolution-

naira och konungamördande factionens framgång så väl i Frank-

riket som i Sverige, utsläckte denna underrättelse den sista

gnistan af mina förhoppningar om en fördelaktig förändring
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i vår belägenhet, hvilken i alla fall icke utan brottBlighet

kunde tillvägabringas annorlunda än genom den unga konun-

gens uplysning om sin rätta ställning, om de planer, som fac-

tionen enligt de sannolikaste anledningar förmodades före-

hafva emot honom, samt till följe deraf medelst hans sam-

t3"cke och medverkan. Att emot hans vilja söka bereda en

hvälfning, hvarigenom baron Reuterholms välde skulle störtas

och regeringen öfverlämnas till konungen för att, omgifven

af den conseil hans salige fader på sitt yttersta förordnat till

hans biträde, styra riket, ansåg jag som ett straffvärdt upror.

Jag hade visserligen någon tid betraktat som ett prisvärdt

företag att, om det lät sig göra, öfverändakasta en makt, som

redan blifvit så skändligen missbrukad, som utan blygd och

med förakt trampat under fötterna de förordnanden, hvarige-

nom den fått sin tillvarelse, och af hvars lynne nya missdåd

kunde förväntas. Men detta öfverändakastande borde i alla

fall icke ske till liefordrande af några enskilde personers för-

del, utan endast och allenast till kongens, och om han icke

kände sig tryckt af sin belägenhet, om han fann sig nöjd att

i den förblifva samt gillade den nya styrelsens åtgärder, så

ägde ingen rättighet att tvinga honom till steg, stridande emot

hans böjelse, och i synnerhet V)lef det ett verkligt förräderi

emot honom och riket att utan hans vetskap och bifall in-

låta sig i underhandlingar med en främmande makt om dess

verksamma inblandande i fäderneslandets inre angelägenheter.

Ingen annan makt kunde derom anlitas än Ryssland, och nu

hade kejsarinnan genom sitt sista förfarande i det olyckliga

Polen för verldens ögon ådagalagt beskaffenheten af hennes

afsikter emot sina grannar, och icke utan den största förbhn-

delse, icke utan åsidosättande af alla pligter som medborgare

och undersåte kunde man nu våga att anropa hennes bistånd.

I detta sinne samtalade jag med fröken Rudenskjöld om

vår dåvarande ställning ; i lika sinne skref jag äfven till baron

Armfelt och ansåg sjelf alla mina under de första månaderna

efter hans utresa till honom yttrade tankar, omdömen och

förslager, hvaraf jag, vid Gud! hade behållit minsta delen i

mitt minne, såsom försvunna drömmar. Han hade haft det
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projekt att till underlättande af min utkomst förskaffa mig

af den ryska regeringen en pension under konungens minder-

årighet och derom vidtalat grefve Stackelberg med åberopande

af kejsarinnans vid fredsverket i Werele genom general Igelström

mig skriftligen gifne och af salige konungen kända löfte.

Grefven hade ansett denna sak icke möta någon svårighet

Erinrande mig, hurusom i förra tider åtskillige svenske män
äfven af största betydenhet i staten, emottagit sådane pensio-

ner af främmande makter, oaktadt de beklädde rikets högsta

embeten, såsom till exempel riksrådet grefve Axel v. Fersen

af Frankriket, riksrådet grefve Kalling af Ryssland m. fl., läm-

nade jag så mycket häldre mitt bifall till denna underhand-

ling, som jag hade framför dem det företräde att vara gången

ur pul)lique tjenst och ägde nu endast den att vara konun-

gens enskilde handsecreterare ; men detta mitt bifall gafs lik-

väl under det uttryckliga \dlkor, att pensionen icke skulle af

mig emottagas, om icke konungen dertill lämnade sin tillå-

telse och kongl. authorisation. Då nu konungens tänkesätt

för baronen l)örjade S3'nas t\åfvelaktiga, och det befarades, att

han med sitt förtroende närmade sig till den emot hans fader,

emot honom sjelf samt emot konungamakten fiendtliga faction,

som omgaf och st}T.-de regenten, tillskref jag baron Armfelt

och bad honom afbryta all underhandling om i fråga varande

pension, hvilken jag nu afsade mig.

Min nedslagenhet öfver sakernas dåvarande skick var så

stor, att jag under det sista halfva året före min arrestering

icke ens tänkte på möjligheten af någon räddning, än mindre

umgicks med förslager att bereda den. Mina förföljare, som

fingo i sina händer mina under den tiden skrifne bref till

baron Armfelt, hafva icke utur dem kunnat hämta något be-

vis för bestridande af denna sanning. Och aldeles icke hafva

de ifrån mina gerningar, hvarken under den tiden eller under

den föregående, oaktadt alla efterspaningar, kunnat få stöd för

den orimliga anklagelsen om en sammansvärjning emot ko-

nungen och riket. Jag vistades mast på Djurö, hade ganska

få bekantskaper, talade med ingen menniskja om några con-

spirationer, stämde icke öfverens i alla åsikter med mina så
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kallade medbrottslige, baron Armfelt och fröken Rudenskjöld.

De förnämsta föreningsbanden oss emellan voro vår gemen-

samma tillgifvenhet för Gustaf Ill.e, vår afsky för hans mord,

och vårt rättmätiga hat emot hans fiender, il)land hvilka l)a-

ron Reuterholm, rikscantzlern och justitiecantzlern innehade

de främsta rummen. Mina känslor och tankar voro nedlagde

i förtroliga bref, och om dessa blifvit tillintetgjorde, om de

icke genom baron Armfelts oförsvarliga vårdslöshet och genom
en på nedrigt sätt samt med stora penningéuppoffringar- ut-

förd stöld kommit i factionens händer, hade icke det minsta

spår funnits af min förmenta brottslighet. Det var i sanning

en sällsam revolution, den, som man ville gjöra troligt skulle

kunna beredas och utföras endast och allenast genom osam-

manhängande och oftast sins emellan stridiga tankar, yttrade

i en brefväxling emellan personer, hvilka voro åtskilde genom

ett afstånd af flere hundrade mil.

Den 21 September 1793 fylde min far sitt 70:de år.

Min bror och jag hade öfverenskommit att öfverraska honom
med en tillställning till firande af denna dag. \i hade, ho-

nom ovetande, föranstaltat om en större middagsmåltid i hans

hus, till hvilken vi bjudit kringboende herrskaper af hans be-

kanta. Vi samlades alla på Waxholms fästning vid den tid

på dagen, då han vanligen åt sin middag och framburo till

honom våra lyckönskningar. Sådane föranstaltanden, vanliga

i alla familler, hafva ingen märkvärdighet utom dessas kret-

sar, men för mig enskilt fick denna middagsmåltid en stor

betydelse. Min far, omgifven af sina barn och barnabarn,

af hvilka han var innerligen älskad, af vänner, som högaktade

honom, af camrater, hvars vördnad han ägde, och besinnande,

att han, i anseende till sin höga ålder, snart skulle ryckas

ifrån dessa för honom kära omgifningar, var mycket rörd öf-

ver de kärleks- och tillgifvenhetsbevis, som han nu fick emot-

taga. Innan hans skål dracks, upläste pastorn i församlingen

ett för tillfället vackert tal, som åhördes med våta ögon af

alla närvarande, och sedan skålen var drucken, upsteg jag från

min stol för att framgå till honom och kyssa hans hand, hvil-

ket exempel efterföljdes af alla mina närvarande syskon. Se-
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dan jag återkommit till mitt ställe, som var midt emot min

fars, på andra ändan af det stora Inordet, betraktade han mig

länge med en blick, som jag aldrig kunnat förgäta och som

då genast på ett förundransvärdt sätt skakade mitt innersta,

utan att jag kunde för mig sjelf förklara orsaken dertill. Denna

blick var ett uttryck af den högsta faderliga ömhet, men ock

derjemte af ett djupt vemod, af en sorglig tankfullhet, hvaraf

jag förskräcktes till den grad, att "jag kände, huru jag blek-

nade vid åsynen deraf. Var denna till mitt hjerta trängande

blick blott en tillfällig omständighet, eller var den icke sna-

rare en i min fars bröst ofrivilligt upstigen aning om den

förföljelse, som tre månader derefter skulle börjas emot en

kär son och som jämt ett år senare vid samma tid skulle

slutas med en oerhörd catastrophe? Min far har sedermera

berättat mig, att han vid omförmälde tillfälle, då han uplyf-

tade sina ögon på mig, kändt sig plötshgen anfallen af en oro,

ifrån hvilken han en lång stund förgäfves bjudit till att be-

fria sig, och hvartill han icke kunde uptäcka någon antaglig

grund.

Jag kände det lifligaste deltagande för det beklagansvärda

öde, hvarunder den olyckliga franska drottningen Marie An-

toinette, hennes barn och svägerska voro nedtryckte genom

deras omenskliga fienders vilda raseri. Mina tankar sväfvade

dagligen omkring deras ohygghga fängelser, tempeltornet och

conciergeriet. Under min orohga sömn framstälde sig ofta

deras bilder i mina drömmar. Drottningen var redan ryckt

från sina barn och inkastad i sistnämda fängelse, der hon

behandlades med en grymhet, värdig de cannibaler, hvilka

nu tillryckt sig styrelsen. Med ängslan emotsåg jag hennes

snart förestående oundvikliga öde då det berodde af sådane

missfoster, tigrar i menniskoskepnad, som Robespierre, Danton,

Marat och deras likar, kunde det icke blifva tvifvelaktigt. Den

16 October på förmiddagen, då jag, efter att hafva enligt

min vana vandrat i parken med min handyxa för att under-

quista mina träd, hemkommit för att kläda mig, gjorde min

betjent vid ombyte af skjortan mig upmärksam på en täm-

ligt stor brun fläck, som fanns på vänstra bröstet af min
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kropp och frågade, om jag stött mig. Jag svarade nej och

såg i spegeln samma fläck, som Hkväl icke var åtföljd af nå-

gon ömhet i huden. Jag kunde icke begripa, huru den till-

kommit. Om aftonen samma dag var den mindre och föl-

jande morgon aldeles försvunnen. Som denna händelse före-

kom mig något besynnerlig, antecknade jag den. Någon tid

derefter ankom den bedröfliga tidningen om drottningens af-

rättning samma dag och vid den tiden på dagen, då denna

fläck syntes på mitt bröst. Jag drager aldeles ingen slutsats

af denna omständighet för att bevisa något sammanhang

emellan det blodiga upträdet och nämde fläck^ men nämner

detta sammanträfiande endast derföre, att det så mycket frap-

perade mig.

En annan i sig sjelf vanlig naturhändelse hade förut gjort

på mitt sinne ett ovanligt intryck. Någon dag i slutet af

September eller i början af October månad (jag kan, efter så

lång tids förlopp, icke med fullkomlig visshet erinra mig om
det var år 1792 eller 1793, men jag tror att det var sist-

nämde år) upkom, under det jag souperade på Djurö ensam

med min lilla fosterson, ett starkt åskväder, som bestod af

flera från olika väderstreck kommande och sig mötande åskor

med tätt på hvarandra följande ljungeldar och ett förfärligt

dunder. De svarta tunga molnen, hvilka icke utgjöto en

droppe rägn, hvilade länge öfver min ö. Jag hade mycken

svårighet att stilla den lilla gossens förskräckelse öfver detta

för honom förfärliga skådespel ; hans små armar omslöto mina

ben, likasom jag kunnat skydda honom för den hotande faran.

Åskan aflägsnade sig omsider långsamt och nedslog på flera

ställen, likväl icke på mina ägor, men i granskapet till dem.

Den dödade får och vred omkring på deras rot stora, åldriga

granar, så att de fingo utseende af en flätad vidja. Jag har

åskådat många starka åskor utan annan känsla än beundran

öfver det härliga, högtidliga phenomenet. Men vid detta till-

fälle såg jag denna naturens häftiga strid med en hemskhet

och ett beklämdt sinne, som förvånade mig, och som jag in-

nom mig uttydde såsom en dunkel aning om kommande olycks-

händelser, hvilken aning också fullkomligen besannades, ty
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det var just vid samma tid af året, som baron Reuterholm

lyckades att 1794 uttömma öfver mig all den arghet och

härpdgirighet, hvaraf hans svarta hjerta öfverfLödade, och att

efter sin uträkning likasom med ett åskeslag för altid krossa

mig till jorden utan hopp om uprättelse.

I sista dagarne af November månad 1793 for jag in till

Stockholm och bevistade då för första gången sedan mitt af-

skedstagande en cour på slottet, den 1 December. Jag träffade

der åtskillige af mina förra vänner och bekanta, hvilka visade

fägnad öfver mitt återseende. En af mine fordne camrater i

konungens cabinett, grefve Barck, som i salig kongens tid var

mycket åsidosatt, emedan han gärna undandrog sig arbete och

hälst vistades på sin HUa gård Bergshammar utanför staden,

men var i öfrigt en vältänkande och aktningsvärd man, hade

då redan, om jag rätt minnes, blifvit nämd till statssecreterare

för pommerska ärenderne. Vi råkades nu och samtalade med
ömsesidig tillfredsställelse, likasom jag gärna sammanträffade

med öfverstekammarjunkaren grefve Måns Stenbock och förste

cabinettssecreteraren baron Rosenhane. Men hvad som hade

bort gifva mig anledning till farhåga för en nära förestående

storm, var baron Bror Cederströms beteende mot min person.

Jag har berättat om det dagUga umgänge jag haft med honom

under och efter kriget ända till salig kongens död, om det

förtroende han visat mig, om den ogunst jag ådragit mig hos

konungen för det jag tagit hans försvar, när jag ansåg honom

orättvist anklagad, om den tacksamhet, han yttrat för detta

oegennyttiga beteende o. s. v. Jag har också nämt den ovilja

han fordom haft emot baron Reuterholm, hvilken å sin sida

besvarat densamma med fullkomlig reciprocité. Nu visste

jag väl, att detta förhållande emellan dem undergått en stor

förändring, men icke kunde jag föreställa mig, att denna för-

ändring skulle hos baron Cederström verka ett nedsjunkande

till den låghet, som hans uppförande nu röjde. Jag träffade

honom midt i det öfverfylda galeriet emot dörren till H\dta

rummet, der trängseln var störst. Jag bemärkte, att han till-

tagit i fetma sedan vårt sista möte, och med den familiarité,

hvarvid jag var van i mina relationer med honom, klappade
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jag honom på magen och sade: »Herr Generalen har bhfvit

»mycket fet, sedan jag sist såg honom», men häruppå svarade

han blott med några monosyllaber under antagande af en

mycket kall, förnäm och frånstötande mine. Förargad här-

öfver, afbröt jag samtalet genast, vände honom ryggen och

meddelade en hten stund derefter åt en bekant den reflexion,

att hemälde general, förut mycket dum, blifvit nu äfven tjock

och dryg. Sedan talade jag om andra saker, men blef varse,

att generalen, som jag lämnat på ett afstånd af 10 ä 12 steg,

nu stod mig helt nära med örat vändt åt mitt tal. Jag

ansåg dock detta hans närmande till mig såsom en tillfällig-

het. Men då jag sedermera begaf mig till den ändan af

galeriet, som slutar vid drottningens sängkammare, för att

träffa en der stående bekant, såg jag, huru generalen äfven

följde mig dit. Detta hans upförande började förekomma

mig misstänkt. För att vinna fullkomlig upplysning, om
hans vandringar i mina fjät voro upsåtliga, ombytte jag ofta

plats, gick tillbaka till midten af rummet och derifrån till

galeriets andra ända vid dörren till konungens sängkammare,

men öfveralt blef jag följd af den spejande baronen. Sedan

kongl. famillen utkommit och under påstående cour var han

altid i samma förhållande till mig som skuggan till kroppen.

Nu kunde jag icke mera tvifla derom, att han åtagit sig den

nedriga och för en policebetjent, men icke for en general pas-

sande röle att kunskapa och inberätta om med hvilka personer

jag samtalade samt, om möjligt vore, äfven om ämnet för mina

samtal. Han var således redan initierad i hemligheten om
heslutet rörande den sedermera under loppet af samma må-

nad verkstälde arestering. Jag, som icke kunde ana en sådan,

ansåg hans beteende blott såsom en följd af hans håg att

ytterligare befästa sig i favoritens gunst och förtroende genom

ådagaläggandet af det nit, hvarmed han, såsom Liljesparre före

honom gjort, sökte utforska de förhatUga så kallade roya-

listernas rörelser och företag, och denna mening yttrade jag

äfven på couren för flere af mina vänner.

Jag såg med stor tillfredsställelse den unga konungen,

på hvilken allas ögon med tröstande förhoppningar voro på
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den tiden fastade. Jag skref om honom till baron Armfelt

från Stockholm den 3 December, då jag berättade om denna

cour sålunda : »Jai surtout été enchanté de voir la personne

»du jeune maitre. Comme 11 est aimable, rempli de graces, et

»comme il a grandi depuis un an que je ne Tai vu! C.est

):isur lui que notre espoir se fonde.»' Men som jag under detta

mitt vistande i Stockholm så väl utaf baron Cederströms

spioneri emot mig som af fiere andra indicer drog den slut-

sats, att man nu mera än förr efterspanade baron Armfelts

och hans vänners tankar och omdömen, för att få en önskad

anledning att skada honom, tillade jag i samma bref: »J'ai

»donc recommandé å vos correspondans duser de la plus

»grande circonspection pendant le tems de quelques se-

»maines, afin que leur franchise au sujet des affaires couran-

))tes ne vous fasse du tort aux yeux de vos ennemis.» ^ Det

var således icke uptäckandet af någon utaf oss förehafvande

conspriration, som jag i detta bref, hvilket var skrifvet 6 dagar

före det sista af mig till bemälde baron, fruktade, utan en-

dast för en för långt drifven uprigtighet af hans correspon-

denter vid förtäljandet af dagens händelser. I det sista, da-

teradt Sund den 9 December, hvaruti jag tillkännagaf, att jag

i slutet af samma vecka ämnade åter fara in till staden för

att då fördröja der åtta dagar, den längsta tid jag uppehålHt

mig derstädes vid mina der gjorda besök sedan mitt afskeds-

tagande (ehuru detta fördröjande beklagligen blef utsträckt

till nära tio månader under det grymmaste behandlande af

alla slag), yttrade jag mig till slut på följande sätt: »Mais

»å quoi savent touts ces vains souhaits, toutes ces vaines con.

»jectures et speculations'? Mon imagination m'emportetoujours

»au dela de la realité des choses, et j'oublie que je suis destiné

' Jag har i synnerhet blifvit förtjust af att se den uno;a herrens per-

son. Huru älskvärd han är, full af behag, och hui-u han har växt på ett

år, hvarunder jag ej sett honom ! Det är han som är grunden fur vårt

hopp.»

' Jag har derför anbefalt era korrespondenter att begagna den stör-

sta försigtighet under några veckors tid, på det att icke deras öppenhjär-

tighet med afseende på de löpande affärerna må skada er i era fienders

ögon».
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»å ne moccuper que des soins de réconomie rurale.» ' Det

fordrades ingenting mindre än baron Reuterholms, justitie-

cancellern Lodes och deras gelikars fina lukt att i dessa ut-

tryck vädra upp anstalter till en revolution samt hela deras

våldsamma partiilska att oaktadt sädana 3'ttranden fram-

komma med anklagelsen om högförräderi.

Detta år 1793 utgaf cantzlirådet v. Rosenstein sin redan

1789 i vetenskapsacademien uplästa afhandling om uplys-

ningen, men med ganska betydliga tillökningar, utvidgningar

och noter. Detta välskrifna, men tröglästa arbete blef särdeles

ogilladt af alla dem, h vilka, för mycket uprörde af den franska

revolutionens ohyggligheter samt af konungamorde^ i Sverige,

betraktade kanske med vald i omdömet dessa upträden såsom

frukter af den så kallade nya jihilosophien, hvars läror de

franske revolutionnairerne i sina klubbar och i conventets tribun

idkeligen åberopade och såsom hvars försvarare författaren nu

offentligen framstälde sig. Man klandrade med skäl, att den

unga kongens informator med stillatigande förbigick det ny-

ligen föröfvade mordet på hans far; att i en skrift, som ofel-

bart skulle begärligt läsas af rikets vid universiteterne stu-

derande ungdom, inga varningar mot frihetens missbruk före-

kommo ; att folkens rättigheter beständigt omtalades, utan att

med ett ord nämdes om deras skyldigheter; att för bedöman-

det af den franska revolutionen författaren påstod sig ännu

sakna tillräckliga upgifter, ehuru oordningarne, brotten, lag-

lösheten, blodsutgjutelserna och det grymmaste folktyranni

der redan herrskat i fyra år, o. s. v. Hans exc. grefve Gyl-

denstolpe, generalen baron Taube, statssecreteraren Franc, lands-

höfdingen Lagerl>ring, som vid slutet af året var ankommen

till Stockholm från Nyköping, öfverensstämde med mig i

ogillande af de i denna vidlyftiga afhandling rådande grund-

satser, hvilka vi anvsågo farliga i flera än ett hänseende, i syn

nerhet under dåvarande jäsningsperiod, äfvensom vi tyckte det

* Men hvartill tjena alla dessa fåfänga önskningar, alla dessa få-

fänga förslag och spekulationer? Min inbillningskraft för mig alltid bortom

verkligheten, och jag glömmer, att jag är bestämd att blott sysselsätta mig

med landthushållningens omsorger».

EhrenstJöms Anteckningar. OZ



488 FÖRFiS KRITIK AF SKRIFTEN OM UPPLYSNINGEN

vara oskickligt, att de skulle förfäktas af en man på den

plats canztlirådet innehade. Man fann nödigt, att den unga

konungen borde uplysas om sin informators tänkesätt för

. att vid förefallande behof kunna vara på sin vakt emot hans

insinuationer, och jag åtog mig försöket att meddela denna

uplysning. Jag författade en memoire under titel af Re-

flexioner i anledning af cantzliråclet v. Rosensteins afliand-

ling om uplysningen; conceptet dertill lästes af Lagerbring,

som dervid gjorde några smärre rättelser och tillägg. Jag

renskref mitt papper och lämnade det en eller två dagar före

min arrestering till general Taube med l^egäran att, sedan han

genomögnat det, tillställa detsamma åt grefve G^ddenstolpe,

som skulle visa det åt konungen. Det kom icke längre än

till generalen, som \id tidningen om min arrestering kastade

försiktigtvis det renskrifna exemplaret j^å elden för att icke

blifva comprometterad. Conceptet föll i mina fienders hän-

der, der det blef liggande 8 Vj år, då jag fick det tillbaka af ex-

peditionssecreteraren Eric Edman.

I dessa reflexioner bemödade jag mig att bevisa, att den

v. Rosensteinska afhandlingen var olämplig, i otid titgifven

och af flera skäl sJiiidlig. »Den är olä7)ipligf> , skref jag, »ty

»de hänryckelser, åt hvilka författaren öfverlämnar sig, hvar

»gång han nämner friheten och fria regeringssätt, passa icke

»för den monarkiska constitution, hvarunder vi lefva. Det

»är en god undersåtes skyldighet att hos sina medborgare

»underhålla vördnad och förtroende för den uprättade styrel-

»sen. Denna skyldighet bör vara lifligare känd af författaren

»än af någon annan svensk man i anseende till dess vigtiga

»plats hos konungen. Det är aldraminst af kongens infor-

»mator man bör vänta sig en cateches för revolutioner, ett

»manifest emot regeringen. Om han har den ömkliga äre-

»girigheten att vilja täfla med en Condorcet i konsten att

»declamera för en frihet, som alltid blifver chimerique, så for-

»drar anständigheten, att han hindrar denna böjelse från ut-

»brott. Samma röst som talar till svenska monarken om
»svenska regeringssättets natur, om hans deruti förvarade makt,
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»bör icke på ett mer eller mindre förtäckt sätt mana svenska

)\'\llmänheten till missnöje emot samma makt.»
»Boken om uplysningen är i otid utgifven, ty nnder en

»allmän gäsning som den närvarande är det en philosophs

»pligt att stilla i stället för att ägga, att släcka i stället för

»att gjuta ny olja pä elden. En afhandling, som visat up-

»lysningens skadliga missbruk, faran af omogna och bråd-

»störtade reformer, omöjligheten att grunda en sann frihet på
»fördärfvade seder, hade i synnerhet uti denna tidepunkt

»varit en philosophisk penna mera värdig än en vidlöftig

»upstaphng af alla de så ofta, ja ända till vämjelse uprepade

»utrop emot tyranni och förtryck, hvilka utrop merändels

»icke hafva annan verkan än att föda ovilja och misstroende

»emot den bästa och mest rättvisa regering.»

Sedan jag i flera momenter sökt ådagalägga, huruledes

V)oken enligt mitt omdöme var slcadlig, slöt jag mina re-

flexioner sålunda :

»Men jag kommer slutligen till den vigtigaste anmärk-

»ning emot författaren, den emot hvilken han svårast kan

»finna skäl till ursäkt och försvar, jag menar den djupa

»tystnad han iakttager öfver den franska revolutionen. Hans

»afhandling är väl författad och upläst i vetenskapsacade-

»mien år 1789, men den är sedermera under de påföljande

»åren betydligen tillökt och icke utgifven förr än 1793. Flere

»noter, fogade till arbetet, äro af detta sistnämde årtal. Hvar-

»fiire har han icke nyttjat en af dem att genom en stark

»teckning af händelserna i Frankriket visa frukterna af en

»falsk upplysning? Ludvic d. XVI:e hade redan långt före

»bokens utgifvande på en blodtörstig factions befallning van-

»drat till guillotinen, och detta ohyggliga mord, som väckt

»hela Europas fasa, namnes icke af den moderna uplysningens

»försvarare. Må icke detta affecterade stillatigande kan räknas

»som ett tyst bifall? Anser han denna bedröfliga händelse

»aldeles likgiltig, eller sträcker sig hans philosophiska känslo-

»fullhet för menskUgheten icke till krönta hufvuden? Har

»han icke delat alla rättsinnades vedervilja och afsky emot

»de franske uplysare, för hvilka ingenting mera är hehgt, som
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»under begåendet af de ohyggligaste Ijrott satt sig i besitt-

»ning af högsta makten och utöfva det grufiigaste tyranni?

»Har han så förälskat sig i principen, för hvilken franska

»revolutionen säges vara ^ord, att han sluter ögonen till för

»alla de mord, röfverier, kränkningar af allmän och enskild

»rätt, hvilka blif\dt följder af samma princip V Var det icke

»hans ovilkorliga skyldighet (då han trodde sig kallad att

»undervisa sina medborgare) att varna dem för de afsteg,

»hvartill yran leder, och genom det talande exemplet af Frank-

srikets olyckor förskräcka dem för den öfverdrift i begreppen,

»som utmärker jakobinismens anhängare"? Eller fruktade

»han så mycket att misshaga desse, att han icke vågade

»fritt yttra sina tankar öfver deras lära? — Hvad orsak för-

»fattaren till sin tystnad öfver franska revolutionen än haft,

»är denna tvstnad dock altid brottslig, och de spetsfundig-

»heter, hvarmed han uti noten (pag. 200, 201) bjuder till att

»ursäkta densamma, öka hans brottslighet. Huru kan man
»våga säga, att tillräckliga upgifter ännu saknas, efter hvilka

»man med säkerhet kan döma om denna revolution, då den

^likväl redan varat öfver fyra år och då alla dess händelser äro

»omständligen kända af alla nationer? Till och med om det

»medgifves, att många facta äro diktade af revolutionens fien-

»der och några förestälde under en falsk S3'npunkt, återstår

»dock ett nog tillräckligt antal af sådane, som icke äro un-

»derkastade något tvifvelsmål, för att deruppå med fullkomhg

»visshet kunna grunda sitt omdöme. Den första nationalför-

»samlingens visade förakt emot sina committenters befall-

»ningar, dess våldsamma upförande emot sin konung, dess

»otack emot hans godhet och faderhga välvilja för sitt folk,

»dess altför väl lyckade bemödande att anstifta upror i alla

»provinser och resning ibland alla lydande emot sina befäl-

»hafvare, att genom mördare och mordbrännare väcka fruktan

»för sitt välde hos alla hederliga menniskor, väpna pöbeln

»öfver hela riket till sitt försvar, upreta negrerna i colonierna

»emot sine herrar, tvärt emot tagna beslut och allmänna folk-

»rätten under fredens lugn inkräkta främmande furstars län-

»der, lämna de faseUgaste brott ostraöäde och derigenom skapa
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»nya; den andra national- eller lagstiftande församlingens

»fortfarande i enahanda grundsatser, dess än längre drifna

»vildhet och sjelfsvåld, dess försök att öfver hela Europa

»utbreda smittan af sin lära, dess fräcka brytande af högtid-

»ligen ingångna och ofta förnyade edliga förbindelser att upp-

»rätthålla och försvara 1791 års constitution ; conventets

»ännu ohyggligare upförande, dess hiskliga proscriptioner, blod-

sbad och förföljelser, partiernas inbördes grymhet, konungens

»afsättande, dömande och aflifvande på det mast olagliga och

»barbariska sätt ; — alla dessa äro tydliga och obestridliga hän-

»delser samt allmänt kända, innan canztlirådet von Rosenstein

»utgaf sin bok om nplysningen. Hvarföre vidrörde han dem

»icke för att i synnerhet hos den läsande ungdomen afkyla

»enthousiasmen för den franska friheten? Hans arbete hade

»då kunnat blifvit nyttigt i stället för sltadligt. — Om ock

»frukten af Frankrikets våldsamma skakning skulle efter ett

»långt antal af år l)lifva ett fritt och lyckligt regeringssätt,

»under hvilket riket kunde komma till mera välstånd, anse-

»ende och politisk lycksalighet än det ägde innan revolutio-

»nen, så kan dock ej nekas, att dessa fördelar Idifvit altför

»dyrt köpte. De hafva blifvit förvärfvade på bekostnaden af

»denna och kanske flera generationers sällhet, lika berättigade

»att åtnjuta den som de aflägsnare och ofödde. De närva-

»rande frukterna af trenne på hvarannan följande national-

»församlingars brottsliga afsikter och ursinniga upförande äro

»imedlertid utvärtes och invärtes krig, handelns och sjöfartens

»förstöring, förlusten af flottor, fästningar, provinser och colo-

»nier, åkerbrukets och alla näringars aftynande, en allmän

»vanmakt, ett ohämmadt lopp af våld och brott, förtviflan

»bringad till raseri, olyckor i alla stånd och åldrar, en fuU-

»komlig samhällets uplösning Hvilken stat, som icke

»är förd till sitt fördärf af listige bedragare, skulle med

»seende ögon vilja blottställa sig för all denna våda i hopp

»om en / osäker och långt bort belägen lycka? Endast en

»bof kan råda sina landsmän att följa den väg som fran-

»soserna trampat. — Cantzlirådet von Rosenstein har att göra

»sig en stor förebråelse att icke uti denna farliga tidepunkt
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»hafva nyttjat sitt snille och sin vältalighet till quäfvande

»af det blinda nit, som af franska declamationer blifvit tändt

»för franska revolutionen, samt till rättande af de oriktiga

»begrepp, som Paynes hok om Mennishans rättigheter och

»dylika skrifter alstrat i vårt land. Ett sådant bemödande

»hade varit egentligen passande uti en afhandling om JJi)-

'»lysningen. Det skulle hafva ägnat det dATbara förtroende

»författaren fått röna af konung Gustaf den III:e att uppå

»vetenskapernas bana vägleda hans son och arfvingen till

»hans spira, och om det kanske minskat mycket af det an-

»seende han förstått att skaffa sig uti en viss class af sam-

»hällets medlemmar, hvilka antingen af ungdoms oförständ

»eller af sin ställning i det allmänna eller afund eller kär-

»lek till nyheter o. s. v. med ifver omfattat frihets- och jäm-

»likhetssystemet, så hade han derföre vunnit en tillfredsstäl-

»lande ersättning i alla hederliga medborgares aktning och

»erkänsla.»

Jag medgifver gärna, då jag nu dömer derom med
lugnadt sinne och kall blod, att de reflexioner, hvarafjaghär

gifvit utdrag, sakna all stylistisk förtjenst samt att de i flera

afseenden bära stämpeln af orättvisa och öfverdrift; men de

bevisa åtminstone fullkomligen, att deras författare ingalunda

var en uprorsstiftare eller conspirateur i den mening, som hans

fiender tagit dessa ord. De bevisa hans nitälskan för det mo-

narkiska regeringssättets bibehållande samt hans ända till yt-

terlighet gränsande fruktan för de jacobinska lärornas utbre-

dande i hans fädernesland, hvarigenom han trodde thronens

säkerhet, regeringslagarnes bestånd och allmänna välfärden

på det högsta äfventyras. Hans tänkesätt i dessa hänseenden

befunno sig aldeles icke i strid med hans i sin brefväxling

yttrade hat emot den faction, som då styrde, eller med hans

önskningar för dess störtande, emedan detta hat och dessa

önskningar just hade deras ursprung från den öfvertygelse,

han fattat, och som han delade med tusende andre svenske

män, att denna factions oklokhet och despotiska dispositioner

skulle bidraga att bereda den omstörtning, han befarade, ge-

nom upväekande af en allmän ovilja emot konungamakten,
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som hon stundom syntes upsåtligen vilja göra förhatlig, då

hon så skändligen och öfverdådigt missbrukade den.

I min ungdom var jag, såsom det inhämtas af dessa an-

teckningar, hänförd, i likhet med så många andra ynglingar,

af frihetsyran och republicanska tänkesätt. Min resa till Ryss-

land med general Sprengtporten och den uptäckt, jag der gjorde,

att sådane tänkesätt kunde med fördel begagnas till täckeman-

tel för egennyttiga och äregiriga afsikter, började rubba mhi

tro, och den erfarenhet, jag sedermera fick genom den franska

revolutionen af alla de ytterligheter, hvartill ett öfverdrifvet

eller låtsadt nit för friheten kan leda, fullbordade hos mig

-oviljan emot alla revolutionnairer, emot folkförförare och kring-

spridare af falsk uplysning. Det var denna ovilja, som dic-

terade ingressen till ofvannämde reflexioner öfver cantzlirådet

von Rosensteins bok, så Ivdande ;

»Den i Frankriket utbrutne revolution kan egentligen till-

»skrifvas den så kallade moderna philosophien, som långt förut

»haft sitt förnämsta säte uti detta land. Dess oafbrutna be-

»mödande ifrån sitt första uphof var att undergräfva på samma

»gång thronen och altaret. För att vinna anhängare smickrade

»den alla passioner och kallade uplysning den brottsHga djerf-

»het att förstöra alla samhällsband, att förlöjliga de heligaste

»föremål för menniskans vördnad och kärlek, att under löfte

»om en politisk lycksalighet, hvars urbild aldrig funnits, väcka

»missnöje emot all regering och en orolig trängtan att för-

»ändra tillstånd. Det är uti Voltaires, Helvetii, Jean Jacques

»Rousseaus, Raynals, d'Alemberts, Diderots m. fl. skrifter,

»som franska folkets representanter hämtat de häftiga decla-

»mationer emot religionen och konungaväldet, som ända ifrån

»första nationalförsamlingens tid utmärkt deras sammanträden

;

»det är der de samlat dessa afskyvärda grundsatser, hvars

»nödvändiga följder vi nu med häpnad och förskräckelse

»åskåda. Om således den mäktigaste monarki i Europa bhf-

»^it i våra dagar förstörd, om en god och d5'^gdig konung

»af uproriske undersåtare blifvit släpad från den mast lysande

»thron till stupstocken, om han? gemål nödgats dela med ho-

»nom samma öde, om en cannibalisk grymhet i tankar och
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»gerningar vanhedrar detta tidehvarf samt om ett allmänt

»barbari genom pöbelväldets utbredande hotar att öfversvämma

»hela den hitintill uplysta delen af jordklotet, så är alt detta

»de moderna philosophernes verk, hvilka först grundlagt det

»tygellösa sjelfsvåld i tänkesätt och seder, hvarförutan så ohygg-

»liga och blodiga upträden aldrig kunnat äga rum.»

Mitt omdöme hade således på en tid af sex till sju år

undergått en total förändring, men till att åstadkomma den,

till att afsvalna mitt heta hufvud hade icke fordrats mindre

än en samfäld verkan af alla de inom denna tiderymd in-

träffade händelser samt af de erfarenhetsrön och lärdomar jag

under den tiden samlat. Om jag nu å andra sidan och i

motsatt riktning gick för långt, om jag för strängt Ijedömde

den nya philosophien och tillräknade henne alla de fasaväc-

kande missbruk, man gjorde af hennes läror, så innefattar

dock denna villfarelse mitt försvar, jag säger icke emot be-

skyllningen att hafva innerligen hatat och afskytt kongamör-

dåre, uprorsstiftare, aristocrater och jacobiner, men väl emot

den att sjelf hafva varit en tillställare eller medhjelpare af

upror, conspirationer och sammansvärjningar emot konunga-

makten. Hela min brefväxling med baron Armfelt — och

denna brefväxling utgjorde den enda brottslighet, för hvilken

jag kunde anklagas — innehöll l)evis af mitt varma nit för

denna makts uprätthållande samt af min fruktan, att den

skulle störtas genom den styrande factionens antingen galen-

skaper eller planmässiga anfall.

Jag hade den 12 eller 13 December farit in till Stock-

holm med min bror ifrån Sund på Wermdön, sedan jag ett

par dagar förut varit på Waxholms fästning hos min far,

der jag lämnade min lilla fosterson och lofvade att återkomma

dit för att der tillbringa julhelgen. Mitt ärende till Stock-

holm var att uttaga mitt quartal och besörja några economi-

ska angelägenheter. För l)estyrandet af sådane inreste äfven

min bror. Han tog quarter hos sin svåger, lieutenanten vid

artilleriet David von Scheven, vid Nybron, och jag logerade mig

hos min ungdomsvän, majoren vid fortification, Nordencreutz,^

som då bodde i sitt eget hus på Stora Trädgårdsgatan. Un-
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der de dagar, jag vistades i staden, besökte jag excellenccn

grefve Gyldenstolpe, generalen baron Taul^e, åt hvilken jag

lämnade det ofvan omförmälde renskrifna exemplaret af re-

flexionerne öfver det Rosensteinska arbetet om vjdysningen,

landsh:n Lagerbring och statssecret:n Franc. Den 10, som

var en måndag, var jag hos fröken Rudenskjöld, som jag fann

bekymrad öfver åtskilliga indicier, hon trott sig uptäcka vid

hofvet till en emot baron Armfelt utbrytande storm. Jag

bad henne ytterligare att iakttaga den största försiktighet i

sin correspondence med honom samt förstöra sådane af hans

bref, hvaruti han åsidosatt försiktighetens reglor, emedan dessa

bref kunde blifva stulne, falla i hans fienders händer och

följaktligen compromettera både honom och henne. Den 17

om aftonen sent gjorde jag en promenade med Nordencreutz

ifrån hans hus öfver Norrmalms torg till det ställe på Skepps-

bron, som var utsedt för Gustaf III:s statue. Jag minnes,

att jag med särdeles rörelse omtalade denne älskansvärde prins,

anförde anecdoter om hans ädla och uphöjda tänkesätt samt

yttrade mig med indignation om det system, som baron Reu-

terholm nu följde vid utöfvandet af det konungsliga väldet,

och som var i rak opposition emot hans samt utfördes i den

updagade afsikt att göra detta senare förhatligt. Men hvar-

ken med Nordencreutz, under det oinskränktaste förtroende,

eller med någon af de öfrige nämde personer yttrade jag ett

ord om någon företagande regementsförändring, emedan jag

icke tänkte på en sådan och emedan hvad jag flere månader

förut derom lösligen yttrat mig i några bref till baron Arm-

felt hade fallit mig ur minnet. Deremot talade jag mycket

med min vän och följeslagare under hemgåendet om mitt

fattade beslut att gifta mig. Vid hemkomsten förblef han en

stund i mitt rum, innan vi skildes åt, då jag händelsevis vid

det han öpnade sin bureau begärde att få i den inlägga några

papper, som jag bar i min bröstficka, hvaribland var den

lilla chifi're, som jag nyttjade för min correspondence med

baron Armfelt.

Innan jag företager andra afdelningen af dessa anteck-

ningar, hvilka börja med min fångenskap, vill jag ännu åter-
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kalla några omständigheter, tj enande att närmare lära känna

de nu styrande och den anda, hvaraf de uplifvades.

Vid mitt sista liesök i Stockholm år 1792, hade den

äldre brodern Reuterholm, Axel, enträget begärt, att jag un-

der min ledighet på landsbygden skulle ofta tillskrifva honom

länga bref. Afsikten med denna begäran var utan tA-ifvel att

snärja mig eller att genom mina bref blifva underrättad om
royalisternas sätt att bedöma den dåvarande administrations

åtgärder, ty han visste väl, att jag icke skulle hafva den låg-

het att fördölja mina tänkesätt eller förneka min öfvertygelse

.

I början af året 1793 upfylde jag hans önskan och tillskref

honom ett bref, hvilket lärer höghgen hafva sårat hans och

hans brors egenkärlek, emedan han i samråd med denne bro-

der svarade mig från Stockholm den 17 Februari med ett

bref, som jag ännu har i behåll, sålunda

:

»S. T. Lika onekligt det är, att jag anmodat S. T. till-

»skrifva mig långa bref, X. B. endast beskrifningar öfver landt-

»sejouren eller ock utdrag af någon interressante lecture, semé

»par ci et par lä med egna reflexioner, lika säkert är det äf\'en,

»att jag aldrig åstundat eller väntat en så osmaklig och i fiere

»hänseenden orimhg politisk diatribe, som den sednaste skrif-

»velsen innehåller och hvarest, utom en bilHg ifver emot den

»sig öfveralt spridande fördömda jacobinska enthousiasmen,

»ingen ting af värde finnes anfördt.»

»Att melera sig med rådgifvande är det indiscretaste före-

»tag i verlden; man l)ör då erinra sig att icke lämna dem

»åt andre än de, hvilka äro deraf i behof eller oss derom solli-

»citera.»

»En conséquence häraf hade S. T. kunnat bespara sig

»den mödan att meddela långa raisonnemens om nuvarande

»administrationens sätt att maniera affairerne. Alt hederligt

»folck lämnar dem, som dervid lägga handen, den fullkomliga

»rättvisa, att, om de såsom menniskjor fela. skall åtminstone

»den nedrigaste afund, den svartaste calomnie icke kunna

»förebrå dem under minsta sken af sanning att hafva gjort

»det för låga bi-afsikter, som man tyvärr rätt ofta fått i fordna

»tider både se. höra och erfara.»

I
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»Au reste, om några enskilde individuer blifvit remove-

»rade ifrån de betydligare embeten i staten, är det en verk-

»1ig vinst för det hela. Desse afskilde personer hafva också

»intet att klaga, så vida de altid till och med mångdubbelt

»fått antingen ersättning genom de nj^a sysslornas appointe-

»mens för sina lagliga inkomster eller ock uppå begäran re-

»traite ifrån sina placer, men N. B. med bibehållande af sina

»löner.»

»Om ibland dessas antal finnas någre malcontens, tillstår

»jag upriktigt att ingratare varelser icke på jorden existera.»

»Derest jag träffar någon så beskaöad menniskja, hvilket

»jag likväl ej desirerar, kan jag ej afhålla mig att erinra om
»nödvändigheten af att veta tiga, ty annars torde fabeln om
»grodorne, hAdlka med sitt beständiga gläfsande omsider tvungo

»den tålige Jupiter att med sin åskvigge krossa dem och för-

sstöra den sumpjölen, der de vistades, här vinna en lika sann

»som bedröfiig application.»

»Då vår Herre, efter så många ohyggligheter, efter ett

»förödande krig, efter en spridd söndring medl:)orgare emel-

»lan, nådigt behagat skänka oss en regent, som delar rättvi-

»san åt alla och dagligen sj^sselsätter sig med de vigtigaste

»och för riket högst angelägna värf, kan jag ej annat än väl-

»signa honom, i S3'nnerhet då jag vet, att endast dess vak-

»samhet förhindrat adelns totala extermination, som kanske

»ofta varit mediterad.»

»Se detta är min politiska trosbekännelse; jag gör mig

»en heder utaf att så tänka, och anser som en tillfredsstäl-

»lelse att få devoilera densamma.»

Tout å vous

ÄRj
Det var icke svårt att begripa, från hvilken ftibrique

detta bref kommit. Det var Jupiter på Regeringsgatan eller

Förmyndarens Förmyndare, som dicterat det och som hotade

att slunga sina åskor emot sine klandrare. Olyckligtvis hade

han nu makt att verkställa sin hotelse. Ingen ting kan jäm-

föras med en poltrons öf\'ermod, när han känner sig ostraf-

fad kunna våga alt. Jag minnes icke, om och hvad jag sva-
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rade den eländige Axel. Hans brors oförmodade uphöjelse

till president, rikets herre samt derjämte till det högsta väl-

det i riket, och hvaraf äfven hans egen var en följd, hade

gjort honom något förryckt. ]Men kanske var han det icke

till den grad som den yngre brodern. Denne regerade i or-

dets strängaste bemärkelse, men på samma sätt som Dalai

Lama. Han var otillgänglig för alla; hans dörr var ständigt

stängd utom för någre vissa favoriter och rapporteurer, ibland

hvilka generalen baron Cederström ambitionnerade att få ett

rum. Hvar afton kl. 6 for han up^) till hertigen för att

taga hans sanction och underskrift på sina fattade beslut.

Det var på en af dessa färder, som han i Slottsbacken möt-

tes af en från slottet utföre backen med hastighet kommande
hyrvagn, hvars besupne kusk körde sina hästar så oförsiktigt,

att tistelstången af hans vagn gick in igenom ena vagnsfön-

stret af baronens vagn och kom nära hans bröst. Man kan

tänka sig hans förskräckelse; men som ingen skada skedde

honom, dref han ädelmodet så långt, att han efterskänkte

hyrkusken sitt välförtjenta strafl" och förbehöll sig endast af

hans husbonde den tistelstång, af hvilken hans bröst varit

nära att krossas. Denna lät han beslå med en silfverplåt,

på hvilken var graverad berättelsen om den fara, som hotat

honom, och som han så underl)arligen undsluppit. Sedan

stälde han stången i ett hörn af sitt förmak för att åskådas af

sina clienter, hvaröfver allmänheten gjorde sig mycket lustig.

Han hade haft den skamlösheten att för någon tid

logera sig på gamla Haga i salig konungens egna rum, och

sade med en sjelftörnöjd raine åt dem, som der vunno inträde

hos honom : »Hvad skulle salig herren säga, om han såg mig

»sitta vid hans egit skrifbord och i hans stol?» Man för-

undrade sig med skäl, att hertigen icke haft betänkande vid

att tillåta honom en så oanständig förmätenhet. — Då man
icke kunde nöjaktigt förklara den oljegränsade inflytelse han

tillvällat sig öfver sin herre, föll man tämligen allmänt på

den tanken, att han lyckats binda hertigen vid ett ankare,

som han utkastat i den osynliga eller andeverlden. Man
kände hertigens böjelse för mysticism och hans lättrogenhet
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i anseende till de occulta vetenskaperne, hvarigenom han så

ofta blifvit en lekbåll för listige eller sjelfdårade bedragare;

man trodde således, att baron Reuterholm, såsom en annan

Cagliostro, inbillat honom, att han ägde en stor credit ibland

andarne samt att han bevarade i en väl korkad flaska saliga

enkedrottningen Lovisa Ulricas själ, hvilken hertigen hade

många goda orsaker att frukta ; man sade, att hvar gång Hans

Kongl. Höghet visade någon benägenhet att följa sin egen
' vilja och icke blindt ville underkasta sig favoritens, hade

denne framtagit flaskan och frågat, om han skulle öpna kor-

ken, genom hvilken hotelse hertigen-regenten genast blifvit

spak och eftergifvande. Denna berättelse saknar all sanno-

likhet, men som den var allmänt gängse, bevisar den åtmin-

stone publiquens mening om beskaffenheten af och ursprun-

get till det beroende, hvaruti hertigen var af sin förnämste

och snart sagdt ende rådgifvare. — Denne skref flitigt ingres-

ser till förordningar och kungörelser, men de voro alla fvlde

af det bittraste klander emot den förra regeringen samt af

lofsånger öfver den nuvarande. Det var icke litet stötande

att se sådane offentliga handlingar, utgångne och kungjorde i

Gustaf Adolphs namn, innehålla smädelser emot hans fars

stjTelse; oanständigheten kunde icke drifvas liingre.

Baron Reuterholm yfdes icke litet öfver den skänk han gifvit

nationen genom den förunnade tryckfrilieten, men, som redan

anmärkt är, han gjorde denna föraring endast i den orena af-

sikt, att den skulle nj-ttjas till ett aflopp för all den bitter-

het och ilska, som inom Gustaf den III:s motparti blifvit

samlad emot denne konung och hitintill icke haft frihet att

lösbryta. Så länge denna afsikt enligt hans önskan och ut-

räkning upfyldes, så länge man i tryckta papper höljde med

smuts den förra styrelsen och prisade den nya samt äfven

yttrade, fastän sällan och sparsamt, något till baronens beröm,

var han förtjust af sin framgång samt smickrade sig icke

allenast med försäkran om factionens tacksamhet, utan ock

med förhoppning att vara ansedd som svenska' folkets väl-

görare. En dålig menniska, hofjunkaren Ehrenmalm från

Finland, i förtröstan att göra lycka, skref och lät trycka ett
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flåligt poéme till baron Reuterholms ära; han var en af det

slags poeter, »qui donnent de lencensoir au travers du vi-

sage» ;
* men hans eländiga snillefoster lärer dock af den efter

beröm törstande baronen hafva blifvit med välbehag uptaget.

Publiquen deremot gjorde rättvisa deråt och visade förakt för

denna låga hyllning. Man såg kort derefter en replique eller

parodie på det Ehrenmalmska poemet med titel: Ode till

Fantasten, som påtagligen utpekade baron Reuterholm. Det

lydde sålunda

:

Du, som på galenskapens vingar

Ditt hjertetoina väsende

Till andeverldens iTinder svingar;

Lät mig, o Svedenborgare I

O Alchymist ! O Kosencrentzare \

alla galnas skyddare

!

1 dessa rader dig bele.

Du äger till mitt löje rätt,

Men dä jag åt din dårskap skrattar,

Nog mången narr, ännu ej mätt.

Dig tiggarbref och andar skattar.

Liksom du ser på flodens strand.

Hur hunden med en utsträckt tunga

Och hungrig slickar jägarns hand,

Så naiTarne din ära sjunga.

Ja, upp till dina örons höjd

De lyfta sina knäpta händer.

Du föder dem — och magens fröjd

Ditt lof kring %-ida verlden sänder.

Ja, sanningen är ofta stum.

Då hungern bjuder henne tiga,

Men jag är mätt och jag kan stiga

Med gapskratt uti dessa rum.

Der dårskaperne mot dig niga,

Ja, jag föraktar denna lag:

"Sjung Svedenborgs och Mesmers ära,

»Sjung galenskapens fÖdsledag,

»Vet att förträfflighet beskära

»At dårai"ne, som hunnit lära

»Att härma Momi anletsdrag.»

Xej — jag är tolck af dessa bud,

Som dig till dårhusen befalla,

I

»s^om upptända rökelse midt i ansigtet.»
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Af dessa sunda vettets bud,

Som emot Dan\åksbergen skälla

:

"O galning ! väga icke mer

»Att ärans höga bana följa,

»Ifi'ån dess höjd du faller ner

»T glömskans och i L ... t fjölns bölja.»

Detta och några dylika utfall gaf den högmodige och öm-

tålige baronen afsmak för tryckfriheten, hvilken efter blott

tre månaders tillvarelse blef inskränkt, och denna inskränkning

updagade för nationen naturen af baron Reuterholms liberalité.

Kongl. secreteraren Leopold hade straxt efter salige konun-

gens död och begrafning afflyttat från Stockholm till Lin-

köping. Han hade någonstädes träfiat baron Armfelt under

dess resa från Stockholm till Ystad och sagt till honom:

»Så vida hvarken snillet eller smaken eller talangerne kunna

»lefva tillsammans med så många bestöflade dårar, mascjuerade

»som comediehjeltar, har jag för min del beslutat att under

»minderårigheten gömma mig i en vrå af landsbygden.» I

denna vrå blef han likväl upsökt af liaron Reuterholm genom

bref, uti hvilka baronen tydligen röjde sin önskan att blifva

af honom besjungen. »När Herr Kongl. Secreteraren», skref

han, »gör sina ensliga promenader i månskenet, så erinra sig

»en frånvarande vän, som brottas med vågorne på det öpna,

»svallande hafvet»; men Leopold svarade i prosa på de för-

bindtliga brefven. Han kunde icke bequäma sig att böja

knä för sin höge välgörares fiende. När förl^udet emot in-

försel och förljrukande af cafié utkom, genom hvilket förbud

underbalancen i rikets handel skulle, såsom det stod i för-

fattningen, förekomma s och Sveriges förstörda financer up-

hjelpas, skref Leopold till baronen och begärde att ett undan-

tag måtte göras för honom, så vida han för sin hälsas be-

varande icke kunde umbära drycken af dessa bönor. Baro-

nen svarade genast, att den store skaldens hälsa vore för dyr-

bar för staten att icke tillbörligt afseende skulle göras på

hans begäran ; requisitionen af behofvet skulle blott inskic-

kas till baronen, han skulle sjelf besörja om införskrifningen

och aflämnandet. Nu trodde han att ett skaldebref, hvaruti
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han uphöjdes öfver skyarne, skulle följa, men det uteblef.

Fru Leopold var intagen af baronens ädelmodiga upförande,

men hennes man sade: »Han är en tiger, som gömmer sina

»klor.» Också kisade sig hans tigernatur sedermera. Up-

retad öfver den tystnad Leopolds skaldmö iakttog i anseende

till honom, nyttjade han tillfället af en i Extra Posten införd

artickel, författad af Leopold och uti hvilken doktor Martin

Luthers ära ansågs för nära trädd, att anställa en action emot

artickelns författare. Denna action blef hämden för det sak-

nade och fåfängt väntade poetiska rökverket.
^

Man anmärkte som ett bevis på löjligt adelshögmod, att

han nyttjade icke sitt egit utan mödernevapnet eller det Gyl-

lenstjernska på sin vagn. Hans bror, tillfrågad af någon om
orsaken härtill, svarade naivt; »Vi räkna våra anor på mö-

»dernet.» Såsom namn hade visserligen det gamla G3']len-

stjernska genom sin ålder ett stort företräde för det nya

Reuterholmska.

Det omtalades allmänt, att hvar gång denne fantast vid

de sällsynta tillfällen, då han hade ))judit någon till middagen

hos sig, passerade sitt egit i hans förmak uphängde och af

Angelica Kauffman i Rom målade portrait i Lebensgrösse,

der han förestäldes i en romersk rådsherres klädsel, hade

man velat förmärka, att han bugat sig för detsamma vid ut-

gående till matsalen.

Alt hvad man denna tid hörde lierättas om favoriten,

om hans äldre hror, om rikscantzleren, om generalen baron

Cederström och om alla de personer, hvilka utgjorde den

egenthga styrande delen af dåvarande administration, var af

den beskaffenhet, ätt det väckte antingen åtlöje eller förakt

eller ovilja, upblandade likväl med fruktan, att så många

galenskaper, så mycken dålighet, så stor brist på talanger, en

sådan hämdgirighet och förföljelseanda i förening med de för-

derfliga planer, hvarföre detta sällskap misstänktes, skulle

bhfva farliga för riket. Desse hertigens omgifningar och råd-

gifvare hade bragt det derhän, att deras herre förlorat alt an-

' Jemför dock härom G. Ljunggren: Svenska Yitterhetens häfder

efter Gustaf III:s död II s. 301. Vtg. anm.
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seende i det allmänna. Hans ytterliga svaghet var icke mera

tvifvelaktig. Man visste, att hans löften betydde ingen ting,

att, när de gåfvos och åberopades, ansågos de af baron Reuter-

holm såsom icke gifne och saknade således all verkställighet,

på det man skulle lära sig att med sina petitioner vända sig

endast till baronen, ifrån h^'ilken allena alla ])efordringar,

gracer och belöningar skulle utgå. Den enda trånga krets,

hvaruti han tillät hertigen att med fullkomlig frihet röra sig,

var det militairiska lekverket, parader, uniformsförändringar

och dyUka småsaker, hvilka nu blefvo ansedde som vigtiga

omständigheter, der baron Cederströms upfinningsrika genie,

colossalt stort i det oändhga lilla, fick tillfälle att utveckla

sig och der hans råd hufvudsakligen begagnades.

Då nu berättelser af denna art öfver alt i landet kring-

lupo, då minderårighetsregeringen, ifrån den stund baron

Reuterholm, som ansågs vara halfgalen af högfärd och hämd-

girighet, fattade med djerf hand riksstyret, var blefven opopu-

laire i synnerhet hos royalisterne, hvilka säkert på den tiden

utgjorde största delen af nationen och som icke kunde för-

låta regeringen dess visade hätskhet emot Gustaf den III:s

minne, dess skonsamhet emot hans mördare, dess bitterhet

emot hans vänner och trognaste tjenare, dess vänskapliga

närmande till de franske cannibalerne o. s. v.; var det då

imderligt, om ett starkt missnöje utbredde sig, om det yttrade

sig i tal och förtroliga bref, och om man önskade, att en

sådan styrelse, hos hvilken man derjemte på goda anlednin-

gar förmodade upgjorda planer till förlängande och befä-

stande af sin osälla varaktighet, skulle snart uphöra? Var

det underligt, om man innerligen afskydde en faction, som

hade ett ohyggligt konungamord, ett i Sverige (när Carl d.

XII:s undanrödjande undantages) oerhördt brott att tacka

för sin upkomst och sitt välde? Det var visserligen oför-

sigtigt att lägga sina tankar, sina omdömen samt uttrycket

af sina känslor på papperet, emedan man derigenom kunde

äfventyra sin enskilda välfärd, men denna oförsigtighet var

dock i sig sjelf icke en större brottslighet än den, som delades

af alla dem, hvilka icke hörde till factionen eller stodo i dess

Ehrenströms anteckningar. OO
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sold, i fall det var ett brott att hata mord, att nitälska för

den minderårige kongens säkerhet och för fäderneslandets

bästa. Om baron Reuterholm och hans anhang kunnat i

slutet af år 1793 och i början af år 1794 bemäktiga sig på

en gång all brefväxling inom riket, såsom de sedermera dels

genom afcopierande, dels genom tjufvahand på utrikes ort

kommo i besittning af baron Armfelts correspondence, hade

de otvifvelaktigt funnit deruti lika många beWs på missnöje

emot styrelsen som i den sistnämda och lika många anled-

ningar att derutaf dikta en å bane varande conspiration emot

konungen och riket. Men de n5^ttjade hvad de fingo i hän-

derne för att tillfredsställa sin hämdgirighet, förgöra baron

Armfelt, krossa royalistiska partiet och injaga en djup skräm-

sel hos detsamma. Att de rusade å stad i otid, bevisas af det

följande, men beklagligen också att de slutligen på ett aldeles

oförmodadt sätt förhjelptes ur den förlägenhet, hvaruti de

obetänksamt kastat sig.

Bilaga.
Underdånigste Betänkande.

Sedan en besynnerhg sammanstämning af händelser satt

mig i tillfälle at i grund känna general Sprengtportens förrä-

diska planer emot fäderneslandet och i synnerhet alt hvad

som bhf\dt gjordt i afseende på Finlands indépendance, äro nu

få, så mycket som jag, i stånd att göra säkra slutsatser om
denne persons vidare operationer.

Jag dristar derföre i underdånighet at lägga följande an-

* Då Utg. ej lyckats återfinna Ehrenstrums berättelse till Gustaf III

vid hemkomsten 1787, meddelas i stället härmed ett förut ej kändt betän-

kande af Ehrenström från 1788 om befarade stämplingar af Sprengtporten,

till hvilket originalet förvaras i riksarkivet. L7^. antn.
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märkningar rörande detta ämne för Eders Kongl. IMajrts ögon,

i hopp at de förtjena Eders Kongl. Maj:ts höga ujjmärksamhet.

Ehuru säkert det är, at ahiiänna opinionen i Finkmd för

det närvarande är snörrätt stridande emot projectet om indé-

pendencen; ehuru händelserna under denna campagne på det

kraftigaste hicU-agit at i alla stånd af nationen upväcka och

underhålla det gamla outsläckliga hatet emot ryssarne samt

befästa kärleken till svenska styrelsen och till Eders Kongl.

Maj:ts höga person; ehuru det häftiga missnöjet öfver finska

chefernas conduite onekligen gör alla finska officerarnes vidare

démarcher förhateliga, om dermed någon söndring skulle åsyf-

tas; ehuru den liefattning, general Sprengtporten tagit sig un-

der påstående oroligheter, viickt den afsky för hans namn,

som et dylikt upförande förtjenar; ehuru denne general icke

kan vara okunnig om dessa dispositioner i landet, och ehuru

slutligen landets försvar är anförtrodt en prins, hvars försig-

tighet kan både förese och afböja alla faror, samt under hvars

höga befäl ^finska gränsen nu ])evakas endast af svenska rege-

menter, hvilka säkert icke låta förleda sig at deltaga i några

förrädiska stämpUngar; så vågar jag dock i underdånighet

försäkra, at, om ej hinder af yttersta vigt emot et sådant

företagande på ryska sidan upkomma, så löpa de nu ingående

vintermånaderna ej til ända, utan att rikets och Eders Kongl.

Maj:ts personhge fiende, general Sprengtporten, i spetsen för

så många lätta troupper, han möjUgen kan ihopsamla, gör

et inbrott i Finland. Jag vågar derjemte i lika djup under-

dånighet försiikra (och tiden skall bestyrka, at jag ej varit illa

underrättad) at midt under den apparenta stillhet, hvaruti

alla sinnen i Finland nu lefva, nödige mesurer äro tagne

emellan hemälte general och hans anhängare i denna, provins,

samt tysta öfverenskommelser träffade för at gifva detta in-

brott all ärforderhg framgång.

Afsigten med ett sådant inbrott kan ingalunda vara den

at surprenera Eders Kongl. Majrts troupper i deras vinter-

qvarter; dertil har kejsarinnan för litet folk, och till en vin-

tercampagne är äfven årstiden i vårt climat för sträng. Dess-

utom har befälet öfver Eders Kongl. Majrts armée för mycken
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vaksamhet, at man skulle behöfva frugta vådeliga följder af

et så dristigt försök. Ändamålet af denna operation vore

således endast, at med en lätt corps på något öppet ställe

tränga så långt in i landet man kunde för at genom visse

tilgifne invånares biträde, genom Sprengtportens och ryska

trouppernas närvaro samt genom listiga manifesters utdelande

och kringspridande åstadkomma ibland almogen en resning

emot svenska regeringen.

Vid första påseende synes detta project, i anseende till

vår närvarande invärtes ställning och alla de i underdånighet

ofvan anförde orsaker, så svårt at värkställa och af så hten

nytta för ryssarne, at det icke är värdt någon upmärksamhet

;

men om Eders Kongl. Maj:t täckes i nåder öfverväga föl-

jande omständigheter, så torde detsamma förändra sit utseende.

Den nära kännedom, jag äger af general Sprengtportens

förbindelser med ryska ministéren, af dess förtroende hos herr

Marcof, af de underhandUngar, som redan i detta ämne blifvit

gjorde, och af de öfvertalande skäl, som Sprengtporten utaf

dessa nyttjat, gifver mig först och främst fullkomlig anled-

ning at dömma, det samma ministére utan svårighet skulle

lemna sit bifall åt et företagande af denna egenskap, i hopp

att Sprengtporten genom sina kunskaper om landet och ge-

nom sina relationer med landet invånare kunde göra det-

samma på det högsta förmånhgt för ryska interresset. Con-

siderationen af den kostnad, som detta företagande skulle

åstadkomma, kunde ej heller afhålla ryska ministrarne at til-

styrka det, emedan hela denna kostnad skulle troHgen efter

general Sprengtportens plan endast bestå uti transport til Ny-

slott af nödig proviant för 2 å 3 tusende man samt uti tre

til fyra tusende riksdaler at utdela bland dem, som redan

sålt sig åt Ryssland, eller som under expeditionen måste

Sedermera blifver säkert icke stället för detta inbrott den

delen af gränsen, som af de svenska regementerne är beva-

kad, utan sker det efter all sannolikhet i Safvolax och Ga-

relen genom flera vägar, hvilka vintertiden hvarken äro eller

kunna blifva tilräckeligen bevarade, hvilka alla general Sprengt-
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porten på det iiogaste känner, och genom hvilka han kan

tränga sig fram til en så stark position, at han i händelse af

planens mal-réussite icke kan derifrän delogeras, utan deremot

genom sin ställning coupera de svenska troupperne ifrån

hvarannan samt gynna andra fientehga operationer.

Det kan ej döljas, att general Sprengtporten, oagtadt sin

trolösa och brottsHga conduite emot konung och fosterland,

ännu i dag har mycket förtroende inom dessa aflägsne pro-

vincer, igenom hvilket han, icke utan skäl, hoppas at kunna

leda deras inbyggare efter sina afsigter. Han eger phu-ah-

teten af ortens officerare pä sin sida, soldaterna påminna sig

ännu, at han varit deras chef, bönderna tro sig hafva [till] ho-

nom många förbindelser, och man har i ahnänhet den me-

ning, at han är et olyckeligt offer för sin kärlek til fädernes-

landet och för sina afundsmäns förföljelser. Med denna til-

gifvenhet för sin person, på hvilken han kan räkna, står

värkehgen mycket att uträtta, i synnerhet när han derjemte

begagnar sig af de särskilta dispositioner til missnöje, som

i landet kunna finnas. Det är bekant, at minnet af öfverste

Montgommerys expedition til Carelen är ej ännu bland de

orohge carelarne utslocknadt.

Desse jemte deras grannar safvolaxarne tro sig dessutom

hafva skäl til klagomål öfver vissa oeconomiska författningar,

öfver mätningar, skattläggningar o. s. v. Alt detta äro gnist-

ror, som kunna åstadkomma en stark låga. Det behöfves

kanske ej mera än at uti bedi-äghga kungörelser lofva minsk-

ning i alla utlagor, skattläggningens uphäfvande, eftergif-

vande af alla kronofordringar samt visse hatade ämbetsmäns

straffande för at bringa dessa folk i harnesk emot regeringen.

Menniskohoparne löpa altid efter en större frihet och högre

lycka ; detta i menniskans natur grundade begär har ofta fört

henne i den största nöd. Dessutom kan man ej di-ista räkna

på hennes trohet och beständighet, då man känner hennes

hjertas ostadighet och ser hennes okunnighet omgifven af

listige bedragare, uti hvilket sistnämde fall de ouplyste safvo-

laxarne skulle vara, om Sprengtporten gjorde en invasion i

deras provins.
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Hvad som ännu t^kiille gynna denna entreprise är fattig-

domen i dessa bägge pro^dnser, igenom hvilken utdelningarne

af några tusende riksdaler kunde i största hast uprätta et

parti, bestående af små adelsmän, små officerare och små
ägendomsherrar. Den tillgifvenhet, man l)är härstädes för

Sprengporten, är til stor del grundad pä de penningar hans

frikostighet under époquen af sit Ijefäl bland sina under-

hafvande utdelat.

Jag ser ganska väl, at et upror i 8afvolax och Ca-

relen icke skulle åstadkomma et uti det öfriga Finland, hva-

rest förbittringen emot ryssarne är större och Sprengtportens

nedriga planer mera kände, samt at följagteligen hans och

ryska cabinettets afsigt med detta steg icke skulle fuUkomli-

gen vinnas; men jag anser dock som ganska farligt för rikets

sanskyldiga väl, om Eders Kongl. Maj:ts fiender kunde lyckas

at på något ställe uti landet, i synnerhet under varande krig,

upväcka hos almogen böjelse för olaghga pretentioner, hvilka,

om de ock strax i sin början kunde dämpas, Hkväl på lång

tid icke kunde aldeles utrotas och förstöras utan mycken

invärtes oro. Jag tycker således i djupaste underdånighet, at

Finlands säkerhet fordi^ar sådana anstalters tidiga vidtagande,

hvarigenom, så långt möjligt är, et befaradt inbrott i Safvo-

lax kan hindras. Den tidepunct, pä hvilken man i detta af-

seende måste hafva masta upmärksamhet, är då communica-

tionen emellan Sverige och Finland är afbruten, emedan man
föreställer sig at hinna tilräckeligen stadga sit värk, innan

underrättelser derom til och ifrån Stockholm kunna framkomma.

Jag vet ej, til hvad grad Eders Kongl. Maj:t kan äga

förtroende til Eders Kongl. Maj:ts l)efälhafvare i Safvolax;

men jag bör ej underlåta at i underdånighet anmärka, at

chefen för Safvolax infanteri är på dubbelt sätt, såsom mor-

bror och svåger, beslägtad med major Jägerhorn samt gan-

ska mycket uti hans interresse; at felet af retraiten från Ny-

slott, hvilket man tillägger honom, torde kanske göra honom

bevågen at höra på propositioner, hvarigenom han tror sig

komma i stånd at ej behöfva frugta elaka följder af denna

retraite ; at dessutom general Sprengtportens svåger (hvilken jag
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i Helsingfors dristade i djupaste underdånighet reeommendera

til employ för at derigenom draga honom ifrån de farliga

machinationer, som jag visste vara under händer) ' har både

vänner och förtroende bland ofiicerarne och ägendomsbesit-

tarne i detta land, dit han under förflutne sommai-månader

gjort täta resor för att väcka och underhålla de tänkesätt,

som voro nödige til utförande af de inom finska arméen

fattade och nu, Gudi lof! til det masta échouerade planer; at

för öfi'igt brigadechefen, efter berättelse, icke mera äger nå-

gon inflytelse häruppe, och at öfversten för carelska dra-

gonerna, fastän mycket estimerad af sin troupp, hkväl af

andra corpser anses som främmande, och kan följagtehgen

icke åstadkomma alt hvad hans nit för Eders Kongl. Maj:ts

höga tjenst ville göra. Om alt detta är general Sprengtporten

visserUgen ej i okunnighet och tänker för mycket argt emot

Eders Kongl. Maj:t och sit fädernesland för at ej deraf di-aga

all möjehg nytta.

Men det beror af Eders Kongl. Maj:ts visa mesurer at

göra hans brotsliga förslager frugtlösa. Om Hans Kongl. Hög-

het hertigen af Södermanland och de under högbemälte herre

commenderande generaler och chefer samt vederbörande her-

rar landshöfdingar få anledningar at vända sin upmärksam-

het åt detta ämne, så torde man så ticUgt kunna uptäcka de

i detta ändamål skeende fientehga rörelser och förebygga följ-

derna deraf, at faran icke blifver så stor, som man i början

har skäl att föreställa sig den. De mått och steg, som Hans

Kongl. Höghet i sådan afsigt kunde pröfva nödigt at genast

taga, torde äfven hindi-a general Sprengtporten, som derigenom

såge sig uptäkt, at bringa sin plan i värkställighet och torde

tiUika närmare fästa de missnöjde i landet vid deras skyl-

digheter.

Den förhateliga röle som ofvanämde general nu spelar,

och som gifvdt anledning til detta underdåniga betänkande,

rättfärdigar til fuUo de misstankar, jag redan innan kriget

öfver honom haft, och hvilka, yttrade uti min underdåniga

' Se texten sid. 149. Vtg. anm.
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berättelse af den 18 sistledne Maj, jag utbedei\,mig den nå-

den att ännu en gång få lägga under Eders Kongl. Maj:ts ögon:

»Det är ovisst, hvad parti general Sprengtporten

skulle taga i fall af et krig emellan Sverige och Ryss-

land. Om han vore i belägenhet at endast behöfva

rådh-åga hedern och skyldigheten, så kunde man vara

försäkrad at aldrig finna i honom en fiende til sit

fädernesland; men i den olyckeUga slällning, hvaruti

han nu befinner sig, måste hans principer lämpa sig

efter hans behofver. Om han til exempel icke kan

frälsa sig från sina rivalers afund, från sina tryckande

skulder, från sin frätande oro, fifån hofvets indifference,

från det mörker, hvari han lefver, genom annat steg

än det at taga befälet öfver en rysk division, ämnad

til Finlands underkuf\'ande, så synes det mig afgjordt

at han ej besinnar sig länge, innan han gör det. Be-

gäret at hämnas, hans egenkärlek, hans passion för

rykte snarare än för ära skola komma honom til

hjelp, stärka honom i sit beslut, och nertysta sam-

vetets röst. Genom sopliismer skall han försvara sit

upförande, först för sig sjelf, sedan för andra; han

skall likna sig vid Cariolan, vid Caesar och Condé,

som drogo värjan emot deras egen fosterbygd; men
han skall prisa sit upsåt renare än deras, emedan han

skall säga sitt vara: at befria sin födelseort Finland,

från Sveriges ok.»

Tiden har visat, at jag icke orätt dömt öfver hans caractere,

ehm-u jag värkehgen ett ögnabhck i min lefnad tillika med

flere andi'a personer, varit af densamma bedi-agen. Jag ön-

skar at kunna se hka klart vid de tilfållen, då Eders Kongl.

Maj:ts nåd framdeles behagar anförtro mig några värf, uti

hvilka mitt nit för Eders Kongl. Maj:ts höga tjenst kan

bUfva nyttigt. Jag önskar tillika, at Eders Kongl. Maj:t

täckes i nåder betragta dessa uprigtiga underdåniga reflexio-

ner såsom et utbrott af samma nit, hvilket hos mig aldrig

uphörer. Stockholm den 1 Novem1:>er 1788.

A. Ehrenström.
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